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Forord
Dette er min fjerde slægtsbog1, som jeg fortsat kalder ’anespor’, fordi jeg tilsigter dels at samle spor om
min morfader og hans slægt, dels at samle spor om den tid og de steder, han og hans 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.
Christian Ørnberg selv blev i hans tid en af de helt centrale og førende personer i industrialiseringens
barndom. Han var direktør i provinsens største industrivirksomhed inden for metalindustrien og medinitiativtager til flere væsentlige foreninger på arbejdsgiversiden. Christian Ørnberg var en helt central aktør i
den virksomhed, der var primus motor i elektrificeringen af Danmark og (fra 1920) i fremstillingen af div.
elektrisk drevne maskiner til skibe i hele verden.
Derfor er skrevet et selvstændigt afsnit om TBT-virksomheden (frem til 2. Verdenskrigs begyndelse) –
med primært fokus på Christian Ørnberg..
Christian Ørnbergs forslægt rummer mange personer, der har haft mere specifikke job i Danmark og
meget få personer fra f.eks. gruppen af husmænd og indsiddere (lejere). Dette indebærer, at der blandt
arkivalsk materiale er opsamlet ganske meget spændende stof.
I modsætning til de 3 forrige slægtsbøger har jeg denne gang afdækket en generation længere tilbage,
dvs forslægt der har levet tibage til omkring år 1700. Dette er primært gjort med henblik på at afdække
Ørnberg-navnets oprindelse (hvilket fejlagtigt er gjort tidl. af S.O. Brenner- se note side 5), men også
fordi der blandt hans aner er mange spændende personer at skrive om!
Hæftet er primært skrevet/samlet med henblik på brug i familien og for at formidle noget af det omfattende materiale, som jeg gennem 20 års slægtsforskning har samlet.
Sekundært stilles materialet til rådighed for andre slægtsforskere ved aflevering til et mindre antal arkiver og biblioteker.

Jan Wibrand
Østerled 3, 4.th., 2100 København Ø – Mail: Wibrand@mail.tele.dk

Forsidefoto af Christian Ørnberg er fra efteråret 1933, hvor han var knap 55 år gammel.

PS
Vedr. Ørnberg-navnet har der – især i årene efter 2. Verdenskrig – været et behov i familien for at præcisere, at man intet havde med balletægteparret Elna og Leif Ørnberg at gøre. De var begge solodansere ved Det kgl. Teaters Balletskole i København.
Under 2. Verdenskrig sympatiserede ægteparret med nazisterne. Begge blev afskediget fra Det kgl.
Teater.
Han blev senere idømt 5 års fængsel og hun 2½ års fængsel. Ægteparret flyttede derefter til Spanien,
hvor de blev til deres død.
Jeg har tjekket denne anden Ørnbergslægt.
Leif Ørnbergs far var vinhandler E.L.P. Ørnberg og hans aner skal søges i Sverige.
Der er ingen som helst familiemæssig relation til denne slægt Ørnberg.
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De tre foregående slægtsbøger er:
▪
Om min farmor:
ANESPOR – Herdis Bodil Marie Wibrand, født Eriksen og
▪
Om min farfar:
ANESPOR – Johan Andreas Wibrand.
▪
Om min mormor:
ANESPOR – Asta Thora Bech, gift Ørnberg.
Disse bøger findes bl.a. på de 3 Landsarkiver i Odense, Viborg og Aaberaa, på Rigsarkivet og på Frederiksberg Bibliotek. Alle 4 slægtsbøger afleveres i 2013 til Det kgl. Bibliotek.
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Personalhistorisk Institut og S.O. Brenner.
Dette institut udarbejdede i 1934 en anetavle for Christian Ørnberg og nogle år senere en anetavle
for Niels J. Thuesen, der var gift med hans søster Minna Ørnberg.
På begge anetavler er vist en oplistning over aner i Ørnberg-familien.
I min slægtsbog om Christian Ørnbergs aner har jeg flere steder dels henvist til – og korrigeret –
oplysningerne fra 1930-erne ved S.O. Brenner, dels har jeg benyttet f.eks. ordet ’tildigtninger’ om
hans arbejde. Dette fordrer en kommentar – synes jeg.
S.O. Brenner var dengang en anerkendt slægtsforsker. Desværre var han også dengang berømt/berygtet for sine hurtige ’koblinger’ til f.eks. hertugelige familier, når han udarbejdede anetavler til div. kunder. Dette gik så vidt, at han blev forment adgang til danske arkiver, hvorefter han
måtte flytte til Sverige.
Hans arkiv findes i dag på Universitetsbiblioteket i Lund, hvor jeg har kigget i de mapper, der er
relevante for min familie. Jeg kan ikke i hans arkiv finde belæg for eller henvisninger til, hvor han
har sine oplysninger fra.
På de i 1930’erne udarbejdede anetavler for Ørnberg-anerne er – på nær en enkelt undtagelse –
alle aner før 1800 ’tildigtninger’.
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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.
Samt benyttet ved omregningstal: Danmarks Statistiks prisomregner.

Forkortelser etc.
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

KB:
Kirkebog
FT:
Folketælling
AO:
Arkivalier On Line. En hjemmeside, hvor kirkebøger før ca. 1940 kan ses i original
(kirkebøger over døde kan ses længere frem i tiden).
I mine noter også gengivet med opslagsside.
ODS: Ordbog over det danske Sprog.
Oeders Efterretninger. Findes på Rigsarkivet.
G.C. Oeder fik ved kgl. forordning i 1771 til opgave i samarbejde med Rentekammeret at indsamle oplysninger om ægtepar, enker og enkemænd i Sjællands Stift, d.v.s. København, Sjælland, Møn og Bornholm.
Formålet med indsamlingen var at skaffe viden, så man bedre kunne tilrettelægge et fremtidigt
enkekasse-system.
Nygaards Sedler.
S. Nygaard var arkivar. Han oprettede i sin levetid et seddelarkiv på en lille ½ mio. navnehenvisninger (jyske efternavne) til div. arkivalier.
Sedlerne er nu affotograf. og kan ses på internettet: http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp
På anetavlerne betyder: *: født, **: dåb, †: død, ‡: begravelse

Fodnoterne er primært beregnet på slægtsforskere, der måtte ønske at gå dybere ned i kilderne.
I teksten er i videst muligt omfang benyttet den tids formuleringer og den tids udtryk, betegnelser
og vendinger som en sproglig understøttelse af det tidsbillede, som gerne skulle fremgå.

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.

Se endvidere disse hjemmesider:
▪
www.qvotrup.dk
▪
www.barfod-barfoed.dk
▪
www.liberoth.dk
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Christian Ørnberg
Neden for følger hovedafsnittet om Lauritz Christian Peter Anton Ørnberg – hans privat- og arbejdsliv.
I et selvstændigt afsnit (side 59) har jeg forsøgt at give et ganske kort rids af virksomheden TBT i
Danmark (frem til 1938) med bevidst fokus på personen Christian Ørnbergs deltagelse i virksomheden og hvor han er omtalt i div. bøger og tidsskrifter.
På side 70 har jeg desuden skrevet om slægtskabet mellem Thomas B. Thrige og Christian Ørnberg
– tilbage i 1500-tallet.
Laurits Christian Peter Anton Ørnberg blev født den 6. december 1878 i Helligånd Sogn i København, hvor familien på dette tidspunkt boede i Østergade 38. Han døbtes den 24. januar 1879 i Trinitatis Kirke, hvor han senere får en dåbsattest udstedt fra. Men dåben er også indført i hans bopælssogn: Helligånds Sogn1.
Forældrene var snedkermester Peter Anton Ørnberg og Johanne Frederikke Qvortrup.
Ved dåben blev registreret disse faddere: Fru Rasmine Qvortrup (mormoder), Frk. Emilie Qvortrup (moster Ida Emilie Louise Q.), Snedkermester Michael Qvortrup (morfader), lærer L.
Ørnberg (farfader) og Købmand G.H. Ørnberg (farbroder i Ringsted).
I hele sit voksenliv kaldte han sig alene Christian Ørnberg, hvilket jeg derfor vil holde mig.
Christian Ørnberg var forældrenes barn nr. 2. En broder, der blev født i oktober 1877 og kaldt Laurits
Christian, levede kun en uge. Det næstfødte drengebarn (min morfar) blev opkaldt efter denne afdøde broder, men fik tilføjet faderens fornavne.
Fornavnet Christian er et gennemgående fornavn i moderens forslægt – Qvortrup-slægten.
Christian Ørnberg fik senere 6 søskende – heraf var de 5 drenge. Men det blev nu nok søsteren
Minna, han senere i livet fik den tætteste kontakt til.
Under hele sin opvækst
boede Christian Ørnberg i
Østergade 38 (med en
enkelt kortvarig ’afstikker’ til
Østergade 45).
Her boede han også, da
han den 1. oktober 1893
konfirmeredes i Trinitatis
Kirke.
Christian Ørnberg gik i skole på Efterslægtsselskabets
Skole, der dengang lå i
Østergade 54. På denne
tegning (fra Det kgl. Bibl.)
er det bygningen lige til
venstre for dav. Illum. Bygningen blev nedrevet omkring 1915.
Fra Efterslægtsselskabets Skole afsluttede Christian Ørnberg i sommeren 1893 Almindelig Forberedelseseksamen med et meget fint resultat. Han var kun nogle få point fra udmærkelse – står der i en
udtalelse om ham. I udtalelsen står endvidere, at
▪
han var den yngste af alle sine kammerater, men har skolen igennem vist sig flink
og samvittighedsfuld
▪

▪

1

han er særdeles vel begavet, hurtig og klar i sin Opfattelse, meget omhyggelig og
samvittighedsfuld med sit Arbejde, viser stor Interesse for at samle sig Kundskaber
og er ualmindelig moden og udviklet i Forhold til sin Alder,
han er en paalidelig, beskeden og velopdragen ung Mand, der ved sit i enhver Henseende fortrinlige Forhold vandt sine Foresattes Yndest og Agtelse.

KB Trinitatis 1878-84, AO opsl. 6 og KB Helligånd, 1872-1880, AO opsl. 179
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Kort før sin konfirmation – den 12.
september 1893 – startede han i en
alder af knap 15 år som kontorlærling i firmaet N.A. Schjørring.
I sin læretid gennemgik han samtidig en uddannelse på De Brockske
Handelsskoler i København.
Her til højre et foto fra N.A. Schjørrings kontorer i Reventlowsgade 10.
Det er chefen i forgrunden – med
telefon (nok den eneste af denne
slags moderne tekniske vidundere i
firmaet). Belysningen er med gaslamper. Fotoet er formentlig fra
1890-erne, hvor Christian Ørnberg
var ansat i firmaet, der havde 18
ansatte på kontoret.
Fra fa. N.A. Schjørring findes bevaret to udtalelser. Dels fra 6. april 1898, lige før han indkaldes til
militærtjeneste og dels fra 15. januar 1904 – kort tid før han flytter til Odense. Af disse udtalelser
fremgår indirekte, at fa. N.A. Schjørring har været interesseret i at få Christian Ørnberg tilbage efter
afsluttet militærtjeneste.
I de to udtalelser nævnes at:
▪

▪
▪
▪

Hr. Ørnberg har dels som Lærling og dels som Kontorist deltaget i alt Kontorarbeide, og med høi Grad af Interesse sat sig ind i Bogholderi, Korrespondance,
Calculation etc, har ligeledes med Flid deltaget i Lagerarbeidet og er en dygtig
Varekjender.
Han er i besiddelse af den nødvendige Bestemthed og Kraft til at kommandere
en større Arbeidsstyrke og fordele Lagerarbeidet paa den rette Maade.
Hr. Ørnberg er en beskeden og behagelig Medarbeider, der med Flid og Villighed
har udført ethvert Hverv, der er blevet ham betroet.
Han har repræsenteret Firmaet som Reisende i Jylland og paa Fyen.

Fa. N.A. Schjørring var på det tidspunkt en en gros-virksomhed, der bl.a. solgte artikler/varer til
vand-, gas- og dampanlæg. Firmaet havde i denne forbindelse leverancer til Thomas B. Thrige, der
fra 1894 havde startet sit Værksted for elektrisk og mekanisk Arbejde, Vand- og Gas-installation,
samt Centralvarmeanlæg.
Ved afslutningen af undervisningen på handelsskolen fik Christian Ørnberg en flidspræmie: et stort
(tysk) verdensatlas med denne indskrift på første side:
Skjænket til Herr Chr Ørnberg, Elev i dens Aftenskole, som Belønning for Flid og god Holdning i Skoleåret.
Jf. Christian Ørnbergs militærpapirer, der starter med at han er på session som 18-årig i 1896, kan man følge hans forskellige adresser i København. Disse er sammenfaldende med forældrenes adresser og de
flytter en hel del i disse år.
04.05.1896: Nicolaigade 9, 3.,
26.10.1897: Østergade 38, 3.,
12.10 1898: Holbergsgade 20, 4.,
08.01.1903: Vesterbrogade 13, 3.,
22.04.1903: Holbergsgade 20, st.,
01.03.1904: Odense.
Christian Ørnberg aftjente sin værnepligt inden for garden. Her gennemførte han grunduddannelsen
i perioden april-oktober 1898, hvorefter han 2 gange igen var indkaldt i 4 uger.
I hans militærpapirer står i øvrigt, at han var 67 tommer høj, hvilket svarer til 181 cm.
Som nævnt oven for arbejdede han i disse år i fa. N.A. Schjørring indtil januar 1904, hvorefter han
flyttede til Odense. Her havde han fået arbejde som fuldmægtig i fa. Thomas B. Thrige.
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Christian Ørnberg har på baggrund af sit arbejde som rejsende for fa. N.A. Schjørring formentlig
mødt Thomas B. Thrige, før han blev ansat i firmaet. Thomas B. Thrige er beskrevet som en person,
der var meget dygtig til, at få knyttet de rigtige medarbejdere til sin virksomhed – så det kan være
Thomas B. Thrige selv, der har bedt Christian Ørnberg komme til Odense!
Endvidere havde fa. Thomas B. Thrige fra 1901 en filial i Købehavn. Her kan Christian Ørnberg meget vel også have været på besøg!

Endnu et billede fra Østergade. Dette er formentlig fra omkring århundredskiftet (1900) og altså fra
den tid, hvor Christian Ørnberg flyttede fra København.
Da Christian Ørnberg flyttede til Odense i februar 1904 ser TBT’s brevpapir ud som her vist.
Fabrikkens navn har i sin opsætning tydeligvis
en parallel til forbilledet i Amerika:
THOMAS A. EDISON.
Senere (fra ca. 1923) ændredes brevhovedet
dog til dette:

Jf. FT 1906 ses Christian Ørnberg at bo i Nørregade 36, sidebygningen. Her boede han som pensionær hos en enkefru Jürgensen. Hans titel i denne folketælling er prokurist ved Thomas B.
Thriges Maskinfabrik.
Denne adresse var lige ved siden af Sct. Hans Kirke, hvorom hans senere hustru i et brev fra sept.
1904 skrev til sin broder Olaf, at hun var i et job på den modsatte side af Nørregade, hvorfra hun
kunne se til Sct. Hans Kirke. [NB: husnumre i Odense (og Esbjerg) er modsat det øvrige land – ulige
numre i højre side.]
Det er dog næppe her – på (Nørre)gaden, de har mødt hinanden. I nogle efterladte noter fra datteren
Else fortæller denne, at hendes moder arbejdede på TBTs kontor, og det var der min far så den
unge smukke Asta Bech og forelskede sig i hende.
Fra Chrisitan Ørnbergs adresse i Nørregade 36 var der få hundrede meter til jernbanen, der dengang havde jernbaneoverskæring i samme niveau som gaden. Fra 1913 skete krydsning via en nybygget tunnel, der omkring 1970 blev kraftigt udvidet ved gennemførelsen af Thomas B. Thriges
Gade. Fra jernbanen var der endnu få hundrede meter til hans arbejdsplads på Tolderlundsvej.
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Fabrikken har på dette tidspunkt
set ud som på dette billede.
Huset rummede hele TBTvirksomheden incl. kontorer
samt privatbeboelse for ægteparret Thomas B. Thrige med 4
børn. Bagved ses kraftcentralen.
Men herefter gik udvidelserne
’slag i slag’ med nye grundkøb
og udbygning efter udbygning!
Billedet er fra bogen: Thomas B.
Thrige 1894-1934.
TBT havde i 1904 88 medarbejdere, heraf 6 funktionærer.
Under Christian Ørnbergs ledelse er TBT beskrevet som en
virksomhed med en meget beskeden administration.
Starten af dette århundrede er beskrevet som en tid, hvor landets elektrificering virkelig fik en fremtrædende plads – ikke mindst for landbruget, hvor en ’simpel’ lille motor pludselig kunne erstatte en
mands arbejde.
Poeten G. Rosling har i et lille vers beskrevet dette på denne måde (TBT’s arkiv i Odense):
Naar Bonden har sanket i Lade sit Korn,
han tærsker og sysler derhjemme,
og malker sit kvæg under Høstmaanens Horn
til Motorens syngende Stemme.
Moderne Teknik gør hans Arbejde rapt,
den summende Motor, som THRIGE har skabt.
Men forbrug af elektricitet forudsatte, at der lokalt var elværker. Og disse blev i netop denne periode
bygget i et voldsomt tempo. F.eks. var der i 1905 36 elværker uden for København og Frederiksberg.
Fem år senere i 1910 var dette tal steget til 236 elværker!
Senest i løbet af 1907 må Christian Ørnberg have mødt Asta
Bech. Hans vielsesring bar datoen 1. januar 1908, der må
have været deres forlovelsesdato.
Hans forældre i København besvarede nyheden om forlovelsen med dette brev fra faderen (uddrag):
Kjære Christian.
Det glæder mig at høre, at Du har fundet Dig en
Hjærtenskjær; hvor jeg ret af Hjertet ønsker Dig tillykke med Haabet om at Du i Fremtiden maa blive lige
saa glad og lykkelig som tilforn.

Asta Bech fotograferet 1905-06 – ca. 18 år gammel.
De giftede sig året efter den 29. maj 1909. Dette skete i Helligåndskirken i København1.
Han var på dette tidspunkt ca. 30½ år gammel og hun var ca.
21½ år gammel. I kirkebogen er han benævnt som prokurist.
Forloverne var hans far: møbelfabrikant P.A. Ørnberg,
Holbergsgade 20 i København, og hendes broder: bankassistent Olaf Bech, Ny Vestergade, Odense.
Brylluppet holdtes formentlig i København, da hendes moder bestemt ikke havde midler til at holde
bryllup for. Men hun har sikkert deltaget i dette bryllup i København, som hun så nok har besøgt for
første og eneste gang i sit liv!
Asta T. Bechs far var død i 1906.

1

KB Helligånd, 1900-1909, AO opsl. 184
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Fra en kontormedarbejder, der ca. 30 år senere startede som elev ved TBT, har jeg fået denne beskrivelse (brev fra 2008) af hendes møde med Christian Ørnberg:
Som 16-årig nybegynder i en – dengang – stor virksomhed var jeg afsindig bange for
din morfar, som havde et voldsomt temperament.
Jeg husker bl.a., at jeg blev sendt hjem (han sagde bare UD), fordi jeg tabte nogle
papirer på gulvet. Jeg blev rådet til at tage hjem en dag eller to og så bare komme
tilbage. Men han huskede det og spurgte ”hvordan går det med tommelfingrene?” –
og så var det faktisk glemt.
På en eller anden måde var han frygtindgydende.
Til venstre for hans skrivebord havde han en række knapper, hvor han kunne tilkalde de personer, han ønskede at tale med. Somme tider trykkede han på alle
knapper – og så gik diskussionerne så højt, at man kunne høre alt.
En tilsvarende oplevelse har Asta Bech næppe været ude for. I så fald havde de nok ikke fundet
sammen!
Hans (til tider voldsomme) temperament viser sig i løbet af årene på mange forskellige planer!
Christian Ørnberg findes kun på et enkelt officielt foto (forsiden af denne bog), der langt senere blev
benyttet som grundlag for et maleri, jeg har gengivet på side 45. Dette tilskriver jeg, at han på nogle
områder var ganske tilbageholdende (se også firmaet Schjørrings udtalelse om hans beskedne væsen). Men han findes på nogle mere uformelle firmafotos.
A pro pos fotos – og min morfars ’tilbagetrukkethed’. D.d. kender Det kgl. Bibliotek ikke til fotos af
Christian Ørnberg og der findes ikke fotos af ham med den fortjenstmedalje, som han fik i 1933. Og
han findes ikke omtalt i noget bogværk om ’kendte danskere’ (f.eks. Dansk biografisk Leksikon) –
undtagen i Blå Bog, hvor han dog først er med fra 1934. Og her med en ultrakort tekst. Desuden har
han ikke til Ordenskapitlet indsendt nogen ’personlig beskrivelse’, hvilket alle ordensmodtagere bliver
bedt om – og de fleste efterlever!
Dette udtrykker også – synes jeg – hans tilbageholdenhed fra offentlig omtale.

Her et foto fra en firmaudflugt omkring 1906/07, hvor Christian Ørnberg står i bagerste række som
nr. 2 fra venstre.
Thomas B. Thrige står helt til venstre.
Fotoet er fundet i TBT’s arkiv i Historiens Hus i Odense.
Christian Ørnberg er med på et stort antal familiefotos. Familien havde tidligt et kamera og den havde råd til at få billederne fremstillet. I dag findes 7 albums, der via datteren Else er i hendes efterkommeres besiddelse. Fotos fra disse albums vil indgå i min beskrivelse ligesom de er blevet det i
bogen om hans hustru: Anespor – Asta T. Bech, gift Ørnberg.
I denne bog om min morfar har jeg tilstræbt, at gengive fotos, der ikke er med i bogen om min mormor.
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Her et foto fra en firmaskovtur til Christiansminde i Svendborg i 1908, hvor Christian Ørnberg er
’trukket frem’. Denne skovtur har formentlig alene været for administrationen – med fruer! Dog kan
jeg på billedet ikke finde hans forlovede.
Billedet fra firmaskovturen til Christiansminde i Svendborg er scannet fra bogen: Thomas B. Thrige –
primus motor. Thomas B. Thrige selv står forrest helt til højre.

Jeg har af og til fået spørgsmålet om, hvorfor ægteparret mon ikke bosatte sig i (det mondæne)
Hunderupkvarteret. Her bosatte alle øvrige fra overklassen sig (jo)!
Dette mener jeg faktisk han/de har overvejet. I Odense Vejviser for 1908 findes Christian Ørnberg
anført som boende på Platanvej 3 på førstesalen.
Men noget må være kommet i vejen! Og dette ’noget’ mener jeg var den kendsgerning, at en attraktiv villa på Døckerslundsvej 2 bliver sat til salg.
I øvrigt havde hans chef Thomas B.
Thrige fra 1906 bosat sig lige ved
siden af sin fabrik i en nybygget og
meget stor villa.
Billedet her tilhører Møntergården.
Nulevende med erindringer (via
deres forældre) tilbage til TBT-tiden
før 2. Verdenskrig har den erindring,
at Christian Ørnberg helt bevidst
valgte at bosætte sig i Skibhuskvarteret!
Baggrunden for, at villaen på Døckerslundsvej 2 blev sat til salg, var
vældigt spektakulær. Den tidl. ejer – en smørgrosserer – gjorde sig i 1906 ’usynlig’. I sin båd sejlede
han ud af Odense Fjord, hvor han fingerede et forlis og en drukneulykke. Derefter forklædte han sig
og rejste i al stilhed til Sydamerika.
I Odense troede man, han var druknet. Han forsvandt simpelthen fra jordens overflade og lod sin
hustru sidde intetanende tilbage. Efter nogle år blev hun nødt til at sælge villaen – og det blev så til
Christian Ørnberg.
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Men hvad med smørgrossereren? I 1912 gav han sig igen til kende over for familien, der så rejste
ned til ham. Han havde i mellemtiden – under nyt navn – slået sig op inden for mejeridrift.
Hele historien kan læses i Odensebogen fra 1994, hvor også det oven for viste foto er med.
Købet af Døckerslundsvej 2 skete i sommeren 1908 – et års tid før deres vielse. Så ’redebyggeriet’
var åbenbart gået i gang kort efter forlovelsen.
Af en købekontrakt fra maj 1908 fremgår købet af og aftalerne for overtagelse. I denne købekontrakt
omtales – udover smørgrossererens hustru, hvilket var helt unormalt på den tid, da det fortsat alene
var mændene, der kunne købe/sælge ejendom – den tidligere ejer som ’afdøde/borteblevne’, der var
repræsenteret ved en værge.
Købesummen var kr. 21.000 [2012: ca. 1,33 million kr.]
Ejendommen var til overtagelse den 1. oktober samme år. Den formelle skødedato var 24. december
1908 og familien flyttede ind i løbet af 1909 (jf. FT 1911). Måske blev der i løbet af vinteren udført
noget håndværksarbejde og familien kan en kort tid have boet på Platanvej 3.
Få år senere – i 1915 – installeredes centralvarme og badeværelse på 1. sal. Dog kun for ’herskabet’. Datteren Else fortæller senere i sit liv, at tjenestefolkene aldrig kom i badeværelset. De måtte
benytte en servante. Tjenestefolkene boede på loftet, hvor der – fortæller Else – må have været
stegende varmt om sommeren og isnende koldt om vinteren.
Døckerslundsvej lå i det daværende Sct. Hans Landsogn, der ikke hørte ind under Odense kommune.
Bebyggelsen i Sct. Hans Landsogn rummede i 1901 godt 2200 beboere. I 1921 var dette tal steget til
godt det tredobbelte - knap 7000 beboere. Af disse knap 7000 borgere arbejdede de 531 på TBT.
Og en anden stor del arbejdede på A.P. Møllers nyetablerede værft.
Bl.a. på grund af placeringen af TBT boede der i sognet mange arbejdere, der overvejende var af
socialdemokratisk observans. Og disse ’venstreorienterede’ var der i Odense (Etatsrådernes By) –
der havde et klart konservativt styre – ingen som helst interesse for, at få indlemmet i Odense. Fra
landsognets side var man dog interesseret i at blive en del af Odense, fordi man herved mente at
kunne få bl.a. elektricitet, vand og forbedret kloakering.
I bogen: Skibhusbogen er kvarteret omtalt som
Sutskokvarteret på grund af fattigfolkets beklædning, eller som Skarntyde Landsogn efter den
ukrudtsplante, der bredte sig i samme hast som nybyggerne.
Her et foto fra
Skibhusvej i 1908
ud for nr. 77.
Masten til venstre
er til telefonledninger.
Foto tilh. Møntergården.
Sct. Hans Landsogn blev først
indlemmet i Odense i 1932. Ved
første kommunalvalg herefter
(1937) skiftede
flertallet side i
kommunalbestyrelsen!
Landsognet fik dog elektricitet fra 1911. Dette – vurderer jeg – skyldtes, at TBT i 1906 havde bygget
egen kraftcentral til brug for fabrikken. I den forbindelse tilbød Thomas B. Thrige Odense Kommune
at levere strøm til sognet, hvor mange medarbejdere boede. Thomas B. Thrige sad selv i årene
1909-13 i Odenses kommunalbestyrelse, hvilket kan have spillet ind. Han er i øvrigt beskrevet som
et meget betænksomt menneske over for sine medarbejdere.
Men jeg tillægger det også værdi, at Christian Ørnberg som borger i landsognet, hvor han af lokale,
jeg har talt med (efterkommere af personer, der levede på den tid), blev betegnet som ’kvarterets grå
eminence’, kan have ’trukket i trådene’. Dette ’prædikat’ vil jeg senere vende tilbage til.
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I april 1910 fødtes ægteparrets første barn, der
døbtes Ulla i Sct. Hans Kirke den 17. juli
19101.
Ulla Ørnberg led desværre af epilepsi, som der
dengang ikke var behandlingsmuligheder for.
Desuden var hun intelligensretarderet. Søstrene erindrer, at hun talte sent og i 7-årsalderen
iværksattes hjemmeundervisning.
På foto til venstre står ægteparret med Ulla i
barnevognen ved østgavlen på Døckerslundsvej 2. Her har ægteparret tilkaldt den
lokale fotograf Nørmark for at blive foreviget.

Ved Ullas dåb indgik fadderne: kgl. translatør Th.
Elmer, der er broder til moderens mor. Han havde
taget navneforandring fra Nielsen. Desuden er som
fadder nævnt en farbroder, snedkersvend Poul
Gotfred Ørnberg.
Og her er så den lykkelige fader med den førstefødte. Foto fra 1911.
Christian Ørnberg er i kirkebogen ved dåben benævnt forretningsfører medens han i folketællingen
for 1911 igen benævnes prokurist. Ved ansættelsen
benyttedes titlen fuldmægtig. Disse tre titler dækker
formentlig over det samme, idet en fuldmægtig er en
person med fuldmagt, en prokurist har prokura.
Christian Ørnbergs status i virksomheden steg meget hurtigt som følge af virksomhedens voldsomme
udvikling og den deraf følgende ’opmærksomhed’,
som Thomas B. Thrige selv viede selve produktionen. Han var som oftest i værkstedet fra tidlig morgen!
Forfatteren Ivar Egebjerg, der dels har skrevet en bog om TBT ved virksomhedens overgang til aktieselskab i 1934 (bog 1, se bogliste sidst i afsnittet om TBT-virksomheden, side 69), dels har et
væsentligt kapitel i bogen ved TBT’s 50-års jubilæum i 1944 (bog 2), har mødt såvel Thomas B.
Thrige som Christian Ørnberg.
Jf. forordet i bog 2, hvor der står, at bog 1 er skrevet efter personlig anvisning (min understregning)
fra begge de to nævnte, tolker jeg, at der ikke blev givet accept af personlige kommentarer om Christian Ørnberg. Begge personer var ret så tilbageholdende med offentlig fremtræden! Men i bog 2 fra
1944, hvor såvel Thomas B. Thrige som Christian Ørnberg begge var døde, skriver Ivar Egebjerg
bl.a. om Christian Ørnberg:
I 1904 var Christian Ørnberg blevet ansat som Fuldmægtig, og der udviklede sig meget hurtigt
mellem Fabrikant Thrige og Ørnberg et sjældent Samarbejde. Flere og flere Opgaver saavel med
Hensyn til Virksomhedens indre Anliggender som overfor Virksomhedens Kunder og Leverandører blev overdraget til Ørnberg, og meget snart blev han Fabrikant Thriges nærmeste Raadgiver
og mest betroede Medarbejder.
I afsnittet TBT-virksomheden – med Christian Ørnberg i fokus har jeg medtaget andre citater, der
tydeliggør, at Christian Ørnberg formentlig allerede fra før 1. Verdenskrig har fungeret som ’direktør’ i
firmaet.
Helt formelt udnævner Tomas B. Thrige ham til direktør i 1927, men i folketællingen for 1925 skriver
han selv direktør som stillingsbetegnelse. Ved fondsdannelsen i 1934 udnævnes Christian Ørnberg
af den nye bestyrelse, der har Thoms B. Thrige som formand, (igen) til direktør.
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I den ovennævnte folketælling fra 1911 har man fra
myndighedernes side også ønsket et overblik over hvilket transportmiddel der benyttedes, samt hvor langt
man har til sin arbejdsplads. Christian Ørnberg svarer,
at han cykler og bruger 15 min. til sin arbejdsplads.
Mellem TBT og Døckerslundsvej er der ca. 1 km, som
han nok har cyklet 4 gange om dagen, da det dengang
var almindeligt, at man kørte hjem til frokost for at spise.
Sandsynligvis varm mad. Til frokost hørte for Christian
Ørnberg vedkommende altid et glas mælk og en snaps.
Cyklen har næppe
været en af de cykler
som tidl. blev fremstillet af Thomas B. Thrige. Denne produktion var for længst blevet
nedlagt, idet han fra 1898 prioriterede sin helt primære interesse
for de elektriske maskiner.
Fotoet ovenfor af cyklisterne er et af de første i de 7 albums, der
resterer fra familien – med start formentlig i 1911. Det er Christian
Ørnberg til højre.
Først i dette album sidder også dette foto af datteren Ulla, der er
fotograferet i Døckerslunds store have. Og mon ikke det godt kan
være i en alder af ca. 2 år!

I 1910 får familien telefon med nummeret 1973. Dette
nummer beholder familien til hans død i 1938.
Villaen på Døckerslundsvej 2 var på 197 m2 i grundareal og selve grunden, der bestod af 2 matrikler:
26i+n, var på 6050 m2.
Tegningen her er udført i 1919 i forbindelse med
nedrivning af en overdækket terasse og bygning af
en vinterhavestue på østgavlen af huset.
Senere tilkøbtes endnu to matrikler. Dels købtes en
lille matrikel på den modsatte side af Døckerslundsvej i 1921 (7ao), og i 1935 tilkøbtes matriklen
26h, der også kan ses (delvist) på dette kort.
I 1913 fødtes den 13. marts ægteparrets andet barn
(min moder), der ved dåben den 4. juli samme år i
Sct. Hans Kirke døbtes Ebba1.
Ved denne dåb er faderens titel angivet som fuldmægtig.

Fadderne var bl.a. morbroderen Olav Bech og
farbroderen Aage Ørnberg, der i øvrigt udvandrede til New Zealand året efter.
I sommeren 1914 tages dette foto af Ebba og
hendes fader – samt en af familiens hunde. De
havde gennem årene flere forskellige hunde.

1
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Her er familien på søndagsudflugt. De to personer i midten er Asta T. Bech og Christian Ørnberg. Fotoet kan meget vel være fra Døckerslundsvej, der dengang var en bred markvej.

TBT fremstillede fra 1909 biler på en fabrik ved
Pjentedamsgade i Odense: Automobilfabrikken
Thrige. Christian Ørnberg havde en af disse biler
med nummerpladen ’M 193’ (fra 1922: M 1176).
I Odense var der i 1919 mindre end 200 biler,
hvorfor det må have vakt opsigt når familien/Christian Ørnberg kørte rundt i byen!
Dette foto er fra 1921.
Thriges bilfabrik blev i 1919 sammenlagt med to
andre bilfabrikker og fik herefter navnet De forenede Automobilfabrikker A/S. I denne fabrik havde Thomas B. Thrige selv aktiemajoriteten og Christian Ørnberg var næstformand i bestyrelsen. Herefter var bilmærket Triangel og produktionen ændredes fra personbiler til lastbiler og busser. For så vidt fremstilling af personbiler kunne de ikke konkurrere med udlandet!
Familien havde i en periode også en elektrisk bil, der dog i bakket terræn ikke var meget bevendt.
Denne elektriske bil blev mest benyttet af min mormor Asta T. Bech.
Lige før 1. Verdenskrig var medarbejderantallet på fabrikken TBT på ca. 500 og TBT blev dermed
Odenses største virksomhed.
I FT 1916, der blev udfyldt af Christian Ørnberg selv, gav han bl.a. disse oplysninger om familien:
Prokurist hos
Th. B. Thrige

Årsindkomst: kr.: 62.664
Formue: kr.: 70.000

5/8 1896

Barneplejerske

1/5 1891

Kokkepige

[Dette antal husassistenter var frem til 1934 det
almindelige]

Christian Laur. Peter Anton Ørnberg

6/12 1878

Asta Thora Ørnberg

22/1 1888

Ulla Ørnberg

13/4 1910

Ebba Ørnberg

10/3 1913

Ena Johanne Charlotte Leidersdorff
Anna Mathilde Valborg Larsen
Laura Elvira Ovesen

Stuepige

I samme folketælling kan ses, at f.eks. faglærte hos TBT havde årsindkomster på kr. 1.100 –
1.900, hvor spredningen i indkomst bl.a. afspejler, at man på TBT havde en del akkordarbejde.
Andre årsindkomster, der kan aflæses i samme folketælling, er:
- havnearbejdere: 900 – 1.200 kr.,
- lærere, mandlige: ca. 2.200 kr. og kvindelige ca. 1.900 kr.,
- fuldmægtige ved Odense Kommune og ingeniører: ca. 3.500 kr.,
- bankdirektøren for Odense Privatbank: 17.000 kr.,
- Eksportslagteriets direktør: 15.000 kr.,
- Odense Kommunes Stads- og havneingeniør: 8.300 kr.
Danmarks Statistiks prisberegninger viser til sammenligning, at kr. 1.000 i 1916 omregnes til ca. kr.
41.000 i 2012. Dog må denne prisberegner benyttes med stor forsigtighed – alt afhængigt af, hvilkent varetype og år der omregnes for. Omregnes de samme kr. 1.000 med udgangspunkt i 1912
giver det resultatet ca. kr. 60.000, medens omregningen med udgangspunkt i 1920 giver resultatet
ca. kr. 21.500.
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Folketællingen i 1921 angiver hans årsløn til at være kr. 151.478 og det kan synes som en voldsom
stigning på bare 5 år. Stigningen er på ca. 2½ gang. Men i den samme periode er stigningen i løn for
en faglært arbejder på ca. 3 gange.
Christian Ørnbergs løn har tilsyneladende fulgt de voldsomme konjunkturstigninger, der var dengang.
Under Afskrifter og kopier er indsat en oversigt: Løn og formue 1905-38; Christian Ørnberg.
Christian Ørnbergs årsindkomst var sandsynligvis sammensat af såvel en fast løn som en variabel
løndel (tantieme). Dette var den i hvert fald for året 1934, hvor han blev udnævnt til direktør på den
nu fondsejede TBT, lige som dette fremgår af hans skifteopgørelse i 1938/39. Men det fremgår også
af en julehilsen fra Thomas B. Thrige til Christian Ørnberg i 1931.
Der resterer for årene 1914-20 og for 1930 og 1931 div. julehilsener. Disse julehilsener rummer alle
sætninger som f.eks.: ”Tak for Deres overordentligt gode Arbejde i det forløbne Aar” og
”Med Tak for Deres udmærkede og interesserede Arbejde i det forløbne Aar” .
I julehilsenen fra dec. 1931 er tilføjet dette P.S.: ”Som Tantieme bedes De have som for 1930”.
Per Boje skriver i en artikel i Odensebogen 1991:
Valget af Ørnberg skulle vise sig heldigt for Thrige; et forhold som Thrige ifølge Ørnbergs eget
udsagn [min understregning] altid forstod at give udtryk for gennem en særdeles kulant [generøs,
imødekommende] aflønning.
Denne for Christian Ørnberg kulante aflønning medførte, at der til hjemmet Døckerslund kunne indkøbes f.eks. kostbare tæpper og malerier.
I et brev fra 1914 skrev en tæppehandler i København bl.a. dette til Christian Ørnberg:
Takkende har jeg modtaget Deres venlige Linier, og skal, til trods for at omtalte
Shah-Abbas Tæppe maa betegnes som en Perle, ja som et Unicum, imødekomme Deres Ønske, og notere Tæppet til Kr. 3200, hvilket betydelige Afslag i Prisen formentlig vil bevirke at De anvender Tæppet.
Her ser det ud til, at Christian Ørnberg også i privatsfæren havde gode forhandlingsevner!
Prisen for tæppet svarede til ca. 1½ årsløn for en skolelærer i 1914!
For så vidt indkøb af malerier var disse gennem årene så mange (knap 100 stk.), at der ved Christian Ørnbergs død blev afholdt en særskilt auktion over disse.
En mindre del af malerierne blev overtaget af børnene og disse malerier hænger i dag hos nogle af
Christian Ørnbergs børnebørn. Jeg vil i løbet af denne beskrivelse indsætte affotograferinger af
nogle af disse billeder.
Her er det et billede af maleren Niels Bjerre: Vej op til bondegård fra 1914. (54 x 82 cm).
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Det er mit indtryk, at det i ægteskabet nok har været Christian Ørnberg, der har været den mest
initiativtagende/udfarende med hensyn til indkøb af kunst til hjemmet. Dette er der måske ikke noget voldsomt specielt ved tiden taget i betragtning i kombination med, at det var ham, der havde
indkomsten og det var ham, der ofte i embeds medfør var ikke bare i København, men også i udlandet. Generelt var han dog nok en væsentligt mere ’udfarende kraft’ end sin hustru!
Christian Ørnberg var glad for at sejle. Ofte benyttede familien om sommeren sejlbåde til deres
ferier. Men Christian Ørnberg tog også ud at sejle med kolleger og forretningsforbindelser.
En af de benyttede skipperes efterkommere har fortalt, at det ikke var alle sejlture, der skulle refereres fra til Christian Ørnbergs hustru. Og på sådanne sejlture måtte der ikke fotograferes!
Selvom han var glad for at sejle, gad han ikke selv sidde alt for længe ved roret – så det overlod
han til andre. Dette skal forstås på den måde, at han
hyrede (betalte) en skipper til at stå for sejladsen. Denne
skipper var oftest Carl Østergaard (havneassistent ved
Odense Havn), der gennem mere end 20 års sejltogter
med familien Ørnberg opbyggede et meget tæt venskab
med Christian Ørnberg.
De respekterede hinanden og mødtes privat – ved jeg fra
flere samtaler med Carl Østergaards søn Erik, der har
været mig en stor hjælp i min lokale ’research’ omkring
Christian Ørnberg.

Her til venstre foto af et gaffelrigget skib, som familien benyttede såvel før- som efter 1. Verdenskrig. Skibets navn er formentlig Capella og kaptajnen er i så fald Rysgaard. Til højre et foto, hvor
Christian Ørnberg sidder i midten. Damen i den prikkede kjole er Asta Bech. De øvrige personer
kender jeg ikke.
Her til højre et foto fra sommeren 1917 af brødrene
Poul og Christian Ørnberg. Det var Poul Ørnberg, der
i 1914 overtog faderens snedkervirksomhed. Denne
solgtes dog (Ejendommen i Holbergsgade 20) i 1917
til sølvsmedefirmaet Dragsted.
I februar 1919 udvandrede Poul til New Zealand,
hvortil broderen Aage allerede var rejst til i 1914.
I familien er det en erindring, at Christian Ørnberg
formentlig har såvel tilskyndet til deres udrejse, som
betalt (en del af) biletterne.
Under 1. Verdenskrig fik ægteparret Ørnberg endnu
en datter, der fødtes den 8. maj 1916. Hun døbtes
med navnet Else den 26. august 1916 i Sct. Hans
Kirke i Odense1.

1
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På dette foto er det Ulla og Ebba + moderen, der
beundrer den lille nyfødte.
I 1919 skete der en væsentlig om- og udbygning
af huset på Døckerslundsvej. På østgavlen var
der en havestue til brug om sommeren, men
denne blev revet ned og en vinterhavestue blev
bygget.
Denne vinterhavestue på 35-40 m2 blev især
benyttet – fortæller datteren Else – ved de fester,
der blev holdt en del af på Døckerslund. På
marmorfliserne blev der danset. Og i vinterhavestuen stod juletræet!
Ved samme ombygning blev der i kælderen gravet ud til vaskerum, tørre- og strygerum, kedelrum og vinkælder.
I stueetagen i dagligstuen blev bygget en stor pejs/kamin, der var beklædt med marmor.
Christian Ørnberg har selv i
et brev til sin broder Poul i
New Zealand skrevet om den
første jul i den nye vinterhave
– dec. 1919.
Børnene og jeg slæbte
sammen til et stort –
det første – Julebaal i
vor nye aabne Kamin.
Børn føler denne Aften, de har glædet sig
i Uger, allerede i November begynder de at
synge paa Julesangene. Vi andre nyder for
en Del Julen indirekte
gennem Børnene.
Nu kommer lille Bedstemor og Caja, Olaf + Inger og Jytte med store interessante Pakker, der hurtig
bringes ud i Vinterhaven, hvor Juletræet staar parat for siden i mange Dage at
være Centrum og Symbol for Julen.
Saa aabner Mor Døren til den nye Spisestue – helt hvid – og kun oplyst ved smaa
Julelys paa Bordet. Den svage, hyggelige Belysning aander Stilhed og Hygge,
spænder Forventningerne. Det kønneste ved Julen, er det Øjeblik, hvor man har
tændt Juletræet og Børnene kommer ind, at se Børneøjnene, særlig de mindstes .
Den i brevet omtalte bedstemor var børnenes bedstemoder (min oldemoder) Thora T.P.C.E. Nielsen, gift Bech, som familien Ørnberg i øvrigt støttede økonomisk. Hun boede på Vesterbro i Odense.
Senere i samme brev til broderen skriver Christian Ørnberg om de første erantis:
Det er en mærkelig lille Blomst. Jeg har
aldrig anet dens Existens før jeg saa den
her og aldrig anet at denne lille gule
Blomst kunne stikke sit Hoved frem før
Vintergækkene, som nu ses, som ganske
smaa grønne Spidser lige i Jordoverfladen.
Forårsbebudere tænker man, men der er
langt igen – to á tre Maaneders omskifteligt Vejr skal vi igennem, før vi kan
tale om Foraar.
Foto af pigerne Else, Ebba og Ulla fra 1919.
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Christian Ørnbergs datter Else har viderefortalt om sin fars interesse for fugle. På mange ture ud i
naturen lærte han hende om forskellige fugles flugt og dermed muligheden for at genkende disse
alene på flugten. Else har også fortalt om, at han f.eks. om vinteren tog dem med på skøjtebanen,
men forinden hjalp med at de blev omhyggeligt klædt på. Denne påklædning bestod delvist i, at der
blev proppet aviser ind på ryg og ’bag’, så de ikke blev våde bag i.
Den i brevet nævnte nye
hvide spisestue blev møbleret med det her viste spisestuemøblement, der var tegnet af arkitekten P.V. Jensen
Klint. Han var arkitekten bag
Fredens Kirke og her må
Christian Ørnberg have lært
ham at kende.
På dækketøjsskabet på bagvæggen står bl.a. en del
genstande af tin. Hjemmet
Døckerslund rummede ganske mange tin-, kobber- og
messinggenstande. Ifølge
mundtlig overlevering i familien var mange af disse genstande indkøbt, da Christian
Ørnberg omkring år 1900
arbejdede som rejsende i Jylland og på Fyn for firmaet Schjørring.
Christian Ørnberg havde åbenbart allerede tidligt i sit liv interesse for antikviteter og kunst!
Det er i øvrigt min opfattelse, at også spisestuen hos hans datter Else og svigersøn Frits var tegnet
af P.V. Jensen Klint. Møblerne i denne mindede meget om møblerne på ovenstående foto og Christian Ørnberg var særdeles (økonomisk) behjælpelig, da de 2 døtre skulle stifte bo i henholdsvis
1935/36 og 1937/38. Mine forældre fik bl.a. betalt et møblement til deres soveværelse.
Billedet på spisestuens bagvæg er formentlig billedet: Gæs – en akvarel af E. Wendelboe Jensen,
1932. Dette billede blev solgt på auktionen i 1938.
På Døckerslund
var også det her
viste billede i
farvekridt af
samme kunstner: Ænder (edderfugle), 47 x
62 cm fra 1924,
der i dag er hos
et barnebarn til
Christian Ørnberg.
Ægteparret ejede i alt 7 malerier af kunstneren
E. Wendelboe
Jensen. Af disse
var de 6 med
fuglemotiver:
gæs, ænder,
krager og måger.
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Ægteparret har engang i 1920-erne hos kunstneren Niels Hansen bestilt et billede, der skulle hænge over den nye kamin. Dette billede, der bar titlen Marine med Fiskerbaade, Zeudersøen [Holland]
målte 171 x 144 cm og blev færdigt i 1930. Billedet blev solgt ved auktionen i 1938 og jeg kan derfor ikke gengive det i farver. Men i hjemmet hang også dette billede af Niels Hansen: Sundet ved
Thurø. Det måler 51 x 98 cm og blev også færdigt i 1930.

I forbindelse med bygningen af den nye havestue skrev jeg, at der i den blev danset, når der var
fester på Døckerslund.
Desværre er der fra disse fester ingen fotos i de mange albums. Men jeg har fundet dette foto af
feststemte mennesker – fra det bedre borgerskab – i restauranten på Grand Hotel i Odense.
Maleriet er fra 1923 og er af Børge Nyrop.

I TBT-materialet i Historiens Hus i Odense er nævnt, at der i mange firmaarrangementer indgik
frokoster eller middage på Grand Hotel i Odense.
Jeg forestiller mig, at min morfar her har deltaget mange gange, og da kvinderne dengang så småt
begyndte at være med i det ’offentlige’ liv, kan min mormor formentlig også have været med nogle
gange.
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Før 1. Verdenskrig var der i sognet
taget konkrete initiativer til at få bygget
egen kirke. Beboerne i Sct. Hans Landsogn havde kirketilhørsforhold til Sct.
Hans Kirke i Odense.
En nye kirke stod færdig i 1920 og var
betalt med halvdelen fra Staten og den
anden halvdel var indsamlede midler.
Blandt bidragsyderne til kirken var også
Christian Ørnberg, der skænkede såvel
altertavlen som den største af de 3
klokker.
Arkitekten var P.V. Jensen Klint, der
også var arkitekt for Grundtvigskirken i
København. Men den kom langt senere.
Ligheden med denne er tydelig.
Arkitekten foreslog, at kirken skulle
have navnet Sct. Hans Tveje, for herved at markere at den var kirke nr. 2 i
Sct. Hans Sogn. Men grundet den netop afsluttede verdenskrig, var der lokalt mere stemning for at hylde freden – Fredens Kirke.
Foto af kirken er fra en folder i 1995 ved kirkens 75 års jubilæum.
Fredens Kirke indviedes i september 1920 – dog
kom altertavlen først til i 1922. Eget foto.
Altertavlen er i eg og skåret af Axel Poulsen.
Kirkekomiteen takker i brev af 27/3 1920.
Hr. Prokurist Ørnberg.
Kirkekomiteen for den nye Kirkes Opførelse
i Skt. Hans Landsogn havde i sit Møde i
Gaar den meget store Glæde at modtage
Meddelelse om den store Gave, som De har
været saa god at give Tilsagn om: at
skænke den store Klokke og at skænke
10.000 kr – fordelt paa Aarene 1921 og
1922 – til Anskaffelse af en Altertavle til
Kirken.
Det blev mig paalagt at bringe Dem Kirkekomiteens hjerteligste Tak for denne
store Gave – og jeg kan tilføje, at det er
mig personligt en stor Glæde at udføre det
givne paalæg.
Jeg ønsker Dem af Hjertet, at den nye Kirkes Klokker, hvori De nu har en ganske
særlig Part, maa ringe Guds Velsigelse ned
over Dem selv og Deres Kjære.
Med venlig Hilsen og Tak.
Deres ærbødige P. Lange

Da kirken ligger lige på den modsatte side af gaden (Skibhusvej), hvor familien Ørnberg boede, har
de i rigt mål hørt klokkernes ringning!
Danmarks Statistiks prisberegner fortæller, at kr. 5.000 i 1921 omregnes til kr. 126.268 i 2012 og at
kr. 5.000 i 1922 omregnes til kr. 148.421 kr. i 2012.
Prisen på klokken kender jeg ikke.
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Kort før Fredens Kirke tages i brug fødtes ægteparrets fjerde barn, en dreng, der døbtes Jørgen
Christian. Hans dåb var i Sct. Hans Kirke i Odense, hvor han døbtes den 15. juli 19201.
Ved fødselen af dette drengebarn forærede Christian
Ørnberg sin hustru denne
ring med en stor safir.

Foto til venstre af moder og søn må være fra dåbsdagen i juli 1920. Foto til højre er fra 1921.
Sønnen Jørgen er af nogle efterkommere blevet kaldt et reparationsbarn!
Ægteskabet mellem Christian Ørnberg og Asta Bech var ikke harmonisk. Det er næppe forkert, at
gisne om, at baggrunden for dette primært var den kendsgerning, at Christian Ørnberg var kendt
for sine sidespring. Blandt medarbejdere på TBT var det dengang almindeligt kendt, at direktøren
havde sådanne.
Senere bliver hans utroskab årsag til ægteparrets skilsmisse.
Blandt erindringerne om Jørgen er, at han var
en temperamentsfuld ’lille herre’. Men han
blev også – som lille – beskrevet som sart og
forkælet og passet på af moderen. Jørgen
blev nok ikke helt – i faderens levetid – den
søn, som han havde ønsket sig!
Men faderen havde også et stort temperament, hvilket til tider stødte ganske voldsomt
imod sønnens ditto.
Da familien havde bosat sig i et såkaldt
’arbejderkvarter’, var det vel naturligt, at
Jørgen også fandt legekammerater lokalt –
især senere, da han var i lære som
elektromekaniker på TBT. Men det brød
faderen sig ikke meget om!

Foto fra 1921 med moderen bøjet over Else, Ebba og Jørgen + en kattekilling.
1. Verdenskrig gik rimeligt stille for sig i Danmark, der ikke var direkte involveret.
For TBT var tiden nok vanskelig, men bød også på nye muligheder, idet udenlandske fabrikker,
som TBT tidl. havde været i konkurrence med, nu kom i en situation, hvor disse ikke kunne levere
til lande, som disse var i krig med. Og her kunne TBT så pludselig være ’behjælpelig’.
Helt så enkelt var det ikke for TBT under 2. Verdenskrig, hvor fabrikken leverede til Tyskland og af
den grund bev saboteret nogle gange.

1

KB Sct. Hans, Odense 1917-21, AO opsl. 132
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Efter 1. Verdenskrig kom revolutionen i Rusland, der medførte stop for levering af elektromotorer
hertil. Dette blev dog i begyndelsen af 1930-erne søgt ændret på initiativ fra Christian Ørnberg
(mere om dette senere).
Den russiske revolution i 1917 inspirerede såvel arbejdere i som uden for Danmark til nye arbejdskampe. Ofte var det de såkaldte syndikalister, der igangsatte strejker og arbejdsgiversiden forsøgte
bl.a. at ruste sig imod disse ved at danne grupper af personer, der kunne træde til når strejkerne
berørte vitale samfundsfunktioner (f.eks. eksport af landbrugsvarer og import af kul og råvarer til
industrien). Men der var også et mere sekundært formål med dannelsen af sådanne hjælpekorps,
nemlig at svække de strejkenes kampvilje.
I København dannedes i 1919/20 et hjælpekorps, der fik navnet Samfundshjælpen. Navnet blev
valgt med omhu!
I april 1920 samledes i Odense en lille gruppe borgere, der repræsenterede byens absolutte storindustri. Blandt disse borgere var prokurist Ørnberg, der indgik i en lille hurtigtarbejdende gruppe,
der skulle formulere et udkast til hvordan man kunne komme arbejdskampenes samfundsskadelige
virkninger [i Odense] til livs. I det store og hele fulgte man modellen fra København og foreningen
Samfundshjælpen i Odense var en realitet samme år.
Foreningen i Odense konstituerede sig med et bestyrelsesråd, hvor Christian Ørnberg blev medlem
af forretningsudvalget.
Hvad Christian Ørnberg ikke vidste var, at en ham ukendt svigerinde (Jenny) var gift med en af de
såkaldte syndikalister.
Datteren Else fortæller mange, mange år senere om sin barndom, at det viste sig senere, at vi
havde en ukendt moster. Vi anede simpelthen ikke, at hun eksisterede.
Jenny var allerede fra 1906, grundet nedkomst med et såkaldt uægte barn, i hendes familie blevet
persona non grata. Hun var i den grad blevet lagt på is af moderen og søskende! Ingen talte om
hende og ingen havde kontakt med hende. Jeg føler mig helt sikker på, at Asta Bech ikke har talt
om hende dengang og ej heller på det tidspunkt har kendt til hendes ægtemand af russisk afstamning, der nogle år senere end den ’ulykkelige’ graviditet, blev Jennys ægtemand.
Asta T. Bech fik dog kontakt til sin søster efter at hun flyttede til København i 1934.
Jenny Bech og hendes russiske ægtemand boede 1916-20 i København, hvor han var aktiv agitator på flere arbejdspladser. Den russiske ægtemand blev i 1920 udvist af Danmark!
I min slægtsbog: ANESPOR – Asta Thora Bech er Jenny Bech og hendes russiske ægtemand
omtalt mere grundigt.
Christian Ørnberg var også kort efter 1. Verdenskrig (1922) (med)initiativtager til at stifte en brancheforening for danske producenter af dynamoer og elektromotorer. Navnet blev Dynamotor. Formålet med denne forening var, at samle danske producenter af elmotorer m.m. for at værne sig
imod de udenlandske producenter ved at aftale priser og at sikre, at disse blev overholdt. Christian
Ørnberg blev en central person i denne forening, hvor han – på foreningens vegne – i perioder
deltog i samarbejdet med div. offentlige myndigheder og Industrirådet.
Christian Ørnberg var generelt imod offentlig støtte, men så nødvendigheden i at beskytte hjemmemarkedet imod andre landes interne støtteordninger og restriktioner.
En af direktørerne i Dynamotor, Hans L. Larsen har i forbindelse med nogle forhandlinger om branchens samarbejde (1931) udtalt:
Er der nogen, der har føling med forholdene i al almindelighed, og er der nogen, der ikke har
grund til ængstelse for at blive ’narret’ under en evt. forhandling, tør jeg nok antyde, at det er
lederen (Ørnberg) af landets største virksomhed inden for den elektriske branche.
Mellemkrigsperioden var på arbejdspladser i Danmark helt generelt en tid med mange arbejdskampe, men også med store op- og nedgange med hensyn til afsætning af varer.
Lige efter 1. Verdenskrig begyndte arbejdsløshedstallene virkelig at svinge. I 1925 blev ca. 160.000
arbejdere lock-outet og i begyndelsen af 1930-erne rammer den store Verdenskrise Danmark.
Til illustration af de voldsomme ændringer i nationale og internationale konjunkturer og dermed i
afsætning af varer, der nødvendigvis måtte smitte af på antallet af arbejdsløse har jeg fundet disse
cirkatal for arbejdsløsheden i perioden 1915 – 1935:
1915: 8 %
1923: 13 %
1930: 15 %

1916: 5,1 %
1924: 10 %
1931: 24 %

1917: 9,7 %
1925: 15 %
1932: 32 %

1918: 18 %
1926: 21 %
1935: 19%

1920: 6,4 %
1927: 22,5 %
1937: 22 %

1922: 19,5 %
1929: 15,5 %
1938: 21 %
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For årene 1932/33 er jeg også stødt på arbejdsløshedstal på godt 40 %. De i skemaet viste arbejdsløshedstal kan ikke sammenlignes med tilsvarende tal i dag. Dengang var det alene reelt
arbejdsløse, der blev registreret.
Efter Børsens krak i New York i 1929 forlangte arbejdsgiverne
lønnedgange på op til 20 %. Fra denne tid huskes statsminister
Staunings bopæl fra det såkaldte Kanslergadeforlig og i 1935 gik
Socialdemokratiet til valg på sloganet Stauning eller kaos.
Ved Kanslergadeforliget devalueredes kronen med
10 %, hvilket styrkede landbrugseksporten; der
blev aftalt 1 års
forbud mod strejker og lock-out’er
og så blev det
starten på sociale
reformer (K.K.
Steinckes socialreform), bl.a.:
aldersrente, sygekasse, og arbejdsløshedsunderstøttelse.
[Kanslergade 1 svarer i dag til Ove Rodes Plads 1]
På TBT var det om nogen Christian Ørnberg, der
varetog såvel forhandlingerne om løn- og arbejdsforhold, som de handelsmæssige forhold.
Den senere smedeformand Hans Rasmussen har
skrevet bogen Ilden i min esse. Hans Rasmussen
var i en periode (1925-33) ansat på TBT, hvor han
bl.a. fungerede som tillidsmand.
Om Christian Ørnberg skriver han bl.a. dette:
Han havde sin meget store andel i virksomhedens hele vækst. Var Thrige den geniale opfinder, tekniker og organisator, så var Ørnberg den forretningsmæssige, dygtige leder, som firmaet ikke kunne have undværet.
Direktør Ørnberg vogtede altid nøjeregnende over omkostningerne.
Han var ikke uden lune i vore forhandlinger. Jeg fremførte engang et lønkrav for de montører, der rejste rundt i landet for at installere transformatorer, elevatorer o.l. Han afviste kategorisk kravet.
Hvorfor i alverden skulle de dog have lønforhøjelse? De herrer var aflønnet som stationsforstandere.
Jo, Ørnberg var en af de hårde negle.
Og så tilføjer Hans Rasmussen, der jo var arbejdstagerrepræsentant, denne anerkendelse af Christian Ørnbergs arbejde:
Det var sikkert også på mange måder nødvendigt, hvis virksomheden skulle køre. Han havde fuldt op at gøre og lagde sine fremragende evner som administrator og handelsekspert
for dagen.
Uden Chr. Ørnberg tror jeg ikke at virksomheden havde været i konstant vækst.
Hans Rasmussen skriver også, at når tillidsmændene skulle tale med Christian Ørnberg, skete
dette stående. Og sådan var det også når funktionærerne talte med ham – der blev ikke gjort forskel.
Christian Ørnberg kunne i sin tiltale være ganske ironisk. Hans Rasmussen refererer ham for at
kunne sige til en medarbejder, som havde fået en reprimande, at selvom de om morgenen havde
hængt deres hat på knagerækken, så var dette ikke ensbetydende med, at de skulle efterlade hjernen sammesteds!
Christian Ørnberg snakkede dog ikke kun med medarbejdere eller tillidsrepræsentanter, når disse
stod op foran hans skrivebord. Tilsyneladende har han færdedes rundt på fabrikken, hvilket denne
udtalelse fra Hans Rasmussen (Odensebogen 1995) peger på:
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Der var stærke konflikter på Thrige, og Ørnberg kom ofte op til os, når vi var forsamlet oppe i
omklædningsrummet. Vi fik så noget at vide, men der var nu også nogen, der godt kunne sige imod! Gamle, dygtige arbejdere, der godt kunne komme med et par betragtninger.
Man sagde, at hvis ikke man i en uge havde konflikt ved Thrige, så var der sygdom i huset.
Sådan var det!
Til foranstående om at færdes rundt på fabrikken kan jeg knytte en anekdote, der er opsamlet via
en efterkommer til en medarbejder, der var formand på et værksted. Tiden er vel omkring 1930-35.
Denne formand huskede Christian Ørnberg (han var på det tidspunkt direktør for en virksomhed på
1000-1200 medarbejdere) som en god mand, som det var nemt at komme på talefod med. Ifølge
erindringen fra denne formand snakkede de sammen som ’gamle venner’, hvilket gav sig udslag i,
at Christian Ørnberg forærede ham flere sæt tøj, da de åbenbart passede samme størrelse.
Christian Ørnbergs tøj var som oftest syet hos Brdr. Andersen i København eller købt i London, når
han besøgte TBT’s filial der.
I familien er det en mundtlig overlevering, at Christian Ørnberg helt bevidst ikke tog sit aller pæneste tøj på, når der skulle forhandles med tillidsrepræsentanter!
Endnu en anekdote, der er fra begyndelsen af 1930-erne.
Der var på et tidspunkt strejke, så TBT måtte selv sørge for svende til ting rundt i landet, hvor et
arbejde skulle udføres.
En svend – vel hjemme igen – blev kaldt ind til direktøren, som alle havde respekt for. Svenden
blev spurgt, hvordan han havde brugt tiden efter den seddel, han havde afleveret, så han kunne
få sin løn.
Direktøren læser Sedlen og spørger så om, hvad svenden havde brugt den 25. time til, hvortil
svenden svarer: spiste frokost.
Han fik lov at gå; chefen havde humor trods strenghed.
Selvom Christian Ørnberg af mange med tilknytning til TBT beskrives som en hård negl, der på
fabrikken var frygtet af mange og gik under navnet Ørnen, er dette, som anekdoterne viser, ikke en
beskrivelse der kan stå alene.
Hans helt nære kollega gennem mange år, teknisk direktør Viggo Meyer, skrev bl.a. disse mindeord ved Christian Ørnbergs død (Elektroteknikeren, 1938):
Han præsterede selv meget og forlangte ogsaa meget af sine Undergivne og kunde derfor
undertiden synes noget haard, men de, der kendte ham nøje, vidste, at han i Virkeligheden
var et meget følsomt Menneske med et varmt Hjerte.
Christian Ørnberg skrev i et brev i 1920 til sin broder Poul i New Zealand noget, som jeg læser som
hans generelle holdning til andre mennesker.
En anden broder Aage, der også var udvandret til New Zealand, havde giftet sig med en maoriefterkommer og hun var som sådan af anden etnisk herkomst end flertallet på øerne – om end
maorierne nok var kommet dertil ganske tidligt. Der synes at have været en misforståelse/fejltolkning vedrørende dette etniske tilhørsforhold i et tidl. brev, hvilket foranledigede Christian
Ørnberg til at skrive (privat brev):
I Anledning af de Bemærkninger I kommer med maa jeg saa spørge Eder om vi
her hjemme, naar vi hører om eller træffer et fint og intelligent Menneske, om det
saa paavirker vore Følelser eller vi overhovedet skænker det en Tanke om vedkommendes Fader er Arbejdsmand, Zigøjner, Drukkenbolt, Kineser eller hvad Pokker
Du vil?
Hvis vi kommer sammen med en Udlænding, en Jøde, en Indianer, en Kineser eller
et Menneske som gør Indtryk i det Ydre af at have haft en eller anden fremmed
Race til Fader eller Moder, har vi da paa Forhaand nogen Slags Fordom?
Er det eneste for os ikke vedkommendes personlige Indhold, Opførsel og Intelligens,
der for os er det afgørende?
Jeg tør nok hævde, at der ikke i hele Verden er saa megen virkelig Demokrati som i
gamle Danmark. Alt andet af den Slags Forskel paa Mennesker og Fordom mod
Mennesker af særlig oprindelse hører hjemme i os delvis ubekendte fremmede Egne
og er os personlig fuldstændigt uforstaaelig. Naar vi læser om det forbavses vi, men
vi hefter os ikke synderligt derved for hele Tankegangen er os fremmed.
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Da Christian Ørnberg kom til TBT i 1904 var den ugentlige arbejdstid 60 timer for alle arbejdere.
Arbejdstiden ændredes i 1920 til at være 48 timer om ugen og med 3 dages ferie pr. år – dog uden
løn. Omkring 1930 ændredes ferieretten til at være 1 uge pr. år – med løn.
Christian Ørnberg var kendt for at følge sagerne helt til bunds. I forbindelse med ændringen af arbejdstiden rundsendte han i oktober 1920 til D’hrr Værkstedsfunktionærer en skrivelse, hvori han
fremhævede, at den hidtidige tidlige/fro-kost nu var afskaffet, idet der nu kun var een daglig pause
midt på dagen. En vane der på TBT åbenbart ikke var ændret på alle afdelinger. Han afsluttede sit brev på denne måde:
Der har vel altid her hjemme været Tendens til at spise tidt og rigeligt, men
naar Arbejderne kræver moderne Forhold indført, saasom 8 Timers Arbejdsdag, maa de ogsaa forstaa at indrette sig derefter og jeg maa absolut
mene at tre rigelige Maaltider pr. Dag maa være tilstrækkelige, dette beder
jeg D’hrr om ved givne Lejligheder at forholde Arbejderne.
Sådanne breve, der ligger i TBT’s arkiv, har han underskrevet med et Ø:
Men mere formelt underskrev han sig på denne måde:
For Christian Ørnbergs vedkommende er det min opfattelse, at
hans arbejdstid gennem hele hans tid på TBT har ligget på 60
timer – eller mere pr. uge!
I et brev fra sommeren 1938 til den ene af døtrene ’besværer’
Christian Ørnberg sig over, at ⅓-¼ af kontorpersonalet – grundet
ferie – er væk, hvilket gør, at han selv har endnu mindre fri.
Men tilsyneladende har han alligevel selv holdt langt flere ferier end øvrige medarbejdere.
Fra fotoalbums og tilkendegivelser fra hans
børn er meldt om, at familien hvert år bl.a. holdt
ferier på Helnæs syd for Assens, ved Søndervig/Vesterhavet og desuden var på sejlture af
dages- eller ugers varighed.
Med det tomastede skib NAJA II blev der sejlet
hver eneste sommer fra 1916 til 1936. På disse
togter var skipperen Carl Østergaard og der var
også en kok (Røjel) med ombord.
Dog tør jeg ikke sige, om Christian Ørnberg var
med på alle ferier – f.eks. var han ikke med på
sejlturen i 1936 til bl.a. Aarhus (omtalt i Aarhus
Stiftstidende den 17. juli 1936), hvor hans dengang store børn med veninder og kærester var
alene ombord.
Dette foto af NAJA II er fra Carl Østergaards private fotoalbum, der i dag er hos sønnen Erik
Østergaard.
NAJA II var oprindelig bygget til C.F. Tietgen og det næststørste af sin art i Danmark. Det var så
langt, at der skulle 25 m kajplads til, når det lå i havn. Højden på skibet var sådan, at det øverste af
masten kunne sænkes, når det skulle sejle under den første Lillebæltsbro. I skibets salon kunne
der sidde 25 personer omkring bordet!
Ud over disse faste ferieaktiviteter viser fotoalbums f.eks. dette:
▪ I 1918 besøgte man Skagen.
▪ I 1919 var man på biltur i Jylland og besøgte både Ebeltoft og Sønderborg. Og
man var igen på Skagen – måske som en
del af en sejltur.
På dette foto søsættes en redningsbåd –
trukket til stranden af heste.
▪ I 1920 var man igen på biltur i Jylland.
▪ I 1921 gik sejlturen til Løverodde (ved
Kolding Fjord), Aarhus, Mariager og måske Limfjorden.
▪
I 1923 gik den første ferie til udlandet med de 3 af børnene. Ulla var ikke med.
Turen var med tog til København og videre sydpå over Berlin, Zürich og Genua, hvor man indlogerede sig på Hotel Miramara.
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Denne tur er omtalt i Anespor – Asta Thora Bech incl. Christian Ørnbergs egen beskrivelse af
den første del af ferien. Dog ikke turen fra Odense til København. Og den følger så her, fordi
den siger noget om Christian Ørnbergs måde at skrive på:
19.03.1923
Vor Tur til Menton startedes fra Odense i det dejligste Vejr en af disse næsten for
tidlige Foraarsdage, hvor solen alene faar Landet til at tro paa Foraaret. Børnene morede sig ombord paa Færgen [Storebælt] og nød den milde Sol i Læ af Overbygningen.
Jørgen [lige knap 3 år gammel] var upaavirket af de nye Oplevelser for saa vidt som
han hverken blev forskrækket eller benovet. Han nød tværtimod de højst ukendte
Hændelser med mandig Ro. Han var flink og livlig hele Dagen paa trods af at
denne varede fra 6 Morgen til 9 Aften, hvor han gik iseng paa Paladshotellet i en
fin engelsk Jernseng, som aabenbart passede ham.
Ebba og Else gouterede mere modent Dagens Hændelser og Indkøbene i Københavns Butikker, ligesom de nød dette ifølge deres Erfaring finere Hotel.

De to piger – E og E kaldet – har tidligere været med deres far på forretningsrejser til København. I
sådanne situationer har de dog oftest boet hos fasteren Minna (gift Thuesen) og de 2 fætre Gunner
(født 1915) og Jarl (født 1916). Men de boede også hos deres moster Caja, der var gift With.

3 fotos fra ferierne på Helnæs.
Øverst til venstre er fotoet fra 1919 og pigerne i de
hvide kjoler er Else og Ebba.
Øverst til højre kigger man nok på hønsene. Pigerne er fra venstre: Ebba, Else, Ulla (Ørnberg) og
Jytte Bech (kusine). Damen i hvidt kender jeg ikke,
men mon ikke det er gårdmandskonen!
Foto fra 1920.
Her til venstre er de 3 badende nymfer fra venstre:
Jytte, Else og Ebba. Foto fra 1921.
Familien Ørnberg boede hos en rigtig gårdmand på
Helnæs (ikke en husmand!), men spiste deres måltider på Helnæs kro.
I de mange fotoalbums kan man se, at Asta T. Bechs broder – Olaf – med hustru Inger og (fra
1918) datteren Jytte er med.
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Her 2 fotos fra en biltur til Jylland i 1919 (nederst på forrige side). Til højre besøger man Ebeltoft –
dog helt uden viden om, at det er herfra familienavnet Ørnberg stammer. Til venstre er det Ørnbergs bil M 193, der åbenbart har haft en punktering. Så vidt jeg kan se, er det Christian Ørnberg,
der ligger i grøften med ryggen til.
Fra en biltur i 1921 er her gengivet et foto fra
besøg på Himmelbjerget.
Pigerne er fra venstre: Jytte, Else, Ebba og
Ulla. Deres kørehjelme vidner om datidens
kørsel i åben bil.
I bilen havde man ’bjørneskindsfodposer’, der
skulle hjælpe med at holde på varmen.

3 fotos fra Skagen.
Christian Ørnberg i klitterne på Skagen i
1919 – igen med cigaret i munden!

Og så er – i flyvningens spæde barndom – en flyver landet på
stranden.

2 fotos fra ca. 1923, hvor Ebba
er 10 år gammel og Else er 7 år
gammel.
Else har formentlig ’lånt’ sin moders hvide ræv – denne ræv har
jeg set fotos af, hvor min mormor
har den på skuldrene!
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2 fotos fra henholdsvis 1919 af Asta T. Bech og fra 1921 af
samme med døtrene Else og Ebba i døren til den nybyggede (vinter)havestue.

Men sejlet er der – som
nævnt – også blevet. Her
fotos fra 1923, hvor skibet
(igen) formentlig er Capella
og skipperen i så fald Rysgaard.
I baggrunden (til venstre)
sidder Asta T. Bech.
På foto til højre står Christian Ørnberg selv ved roret.

Endnu et fuglebillede, der hang på Døckerslund. E. Wendelboe Jensen: Måger. 1924; 65 x 100 cm.
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I december 1924 skete det helt forfærdelige i familien, at den ældste datter Ulla døde i en alder af
kun 14 år.
Ulla var født med epilepsi, som der dengang ikke kunne behandles for. Om aftenen den 29. december, hvor forældrene var på besøg hos venner, fandtes hun død.
Søsteren Else har senere fortalt: 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.
Det er en erindring hos søstrene, at Ulla herefter stort set ikke blev nævnt i familien!
Men fotos af hende findes dog heldigvis i de mange albums.
Ulla begravedes på Fredens Kirkegård og kom 14 år senere til at dele gravsted med sin far.

Ulla 1921

Ulla 1923

Ifølge erindringer i familien tog ægteparret Ørnberg i sommeren 1925 med deres nu kun tre børn
igen på tur til det sydlige udland og vist nok igen til Rivieraen, hvor de var to år før. I familien er det
en erindring, at man med denne tur ønskede at lægge afstand til de sorgfulde minder på baggrund
af Ullas død.
Turen gennemførtes i bil og da Christian Ørnberg ikke selv havde en overdækket bil (på det tidspunkt), lånte man Thomas B. Thriges egen private lukkede bil.
Der er ikke i de gemte fotoalbums billeder fra denne tur.
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Foto fra 1927 af de tre børn sammen med deres moder.
Samme år i oktober måned konfirmeredes min moder
Ebba i Sct. Hans Kirke. Ikke i Fredens Kirke da hun
formentlig blev konfirmeret sammen med klassekammerater på Frk. Wintelers Skole, der lå i Klostergade i
Odense. Denne skole var i 1920 blevet overtaget af
staten under navnet Sct. Knuds Gymnasium da den
havde fået en nysproglig gymnasielinje.
Dette kære lille foto af
ægteparret Ørnberg
sammen med sønnen
Jørgen og datteren Ebba
er fra en sejltur i Storebælt i 1927.

Også i 1927 males dette billede (akvarel) af min moder og et tilsvarende af hendes søster Else. Christian Ørnberg havde truffet
en svensk kunstner, som han havde hørt var i byen Odense og
bad denne portrættere døtrene.
Som det fremgår, havde min moder fået briller – og det brød hun
sig bestemt ikke om at vise sig med.
Faderen Christian Ørnberg tog så en dag det initiativ, at tage
hende i hånden og de gik en tur på Skibhusvej for dermed at ’introducere’ hende til nødvendigheden af at vise sig i det ’offentlige
rum’.
Ebba Ørnberg afsluttede mellemskoleeksamen i 1928 fra Frk.
Wintelers Skole.
Eksamensbeviset fortæller, at
hendes samlede resultat var ug÷, der dengang var den næsthøjeste karakter. Ved eksamen scorede hun 3 ug’er og 5 ug÷’er.
Herefter fortsatte hun på Katedralskolen i matematisk gymnasium,
der afsluttedes i 1931. På det tidspunkt havde Frk. Winterlers
Skole/Sct. Knuds Gymnasium kun tilbud om en nysproglig linje,
men denne havde min moder ikke valgt at følge.
Ebba Ørnberg afsluttede gymnasiet i sommeren 1931 og dengang
blev sligt annonceret i den lokale avis.
Fyens Stiftstidende bragte en artikel den 24. juni 1931 med overskriften:
Eksamensresultaterne i Katedralskolens klassisk-sproglige og
matematisk-naturvidenskabelige Afdelinger, idet vi i Parentes
nævner Faderens Stilling. (Min understregning – vi er i Etatsrådernes by!)
Og her nævnes så: Ebba Ørnberg (Direktør) mg÷ (6,35).
I samme artikel er nævnt min mors veninde, som hun hele livet
holdt kontakt med: Lisa Frandsen (Overretssagfører)
mg÷ (6,34).
Det er ved Lisa Frandsens bryllup i juni 1937, at min mor møder
sin kommende ægtemand Poul Wibrand.
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I januar 1927 var ægteparret Ørnberg
på en længere rejse i bil til Italien. Fotos peger på, at de nok har været så
langt syd på som i Pæstum, idet jeg
gætter på, at f.eks. disse ruiner er
derfra.

I 1929 var de igen på en længere biltur, der denne gang
også gik til Syditalien, men herfra sejledes til Ægypten,
hvor man besøgte mange af de i dag kendte turistmål:
f.eks. pyramider, Karnak og Luxor. Og der var også indlagt
sejltur på Nilen.
På fotoet til venstre er det Asta og
Christian Ørnberg
– til kamel!

Hjemturen gik via Palæstina, hvor de overnattede i et traditionelt karavanserai: Den gode Samaritan nær Jeriko. Herfra sejledes til Venedig.
Begge rejser er uden børn, der er blevet passet hjemme af husassistenterne. I de fleste af årene
har ægteparret haft 3 ansatte i huset. En af disse har ikke altid boet på selve Døckerslund.
Desuden havde man gartnerhjælp til den meget store have.
Tidl. har jeg i forbindelse med deres ferier skrevet, at det vel ikke kan udelukkes, at disse rejser har
rummet forretningsbesøg. Men dette har jeg ingen sikker viden om. Dog har jeg i et dokument fra
TBT’s arkiv læst, at man i 1931 havde eksport til oversøiske lande. Og for Afrikas vedkommende
var Ægypten et af de første lande, der blev eksporteret til.
Af Christian Ørnbergs beskrivelse af rejsen med familien i 1923 til Menton i Sydfrankrig fremgår, at
han tidligere havde været i Genua, som familien passerede igennem.
Af senere breve (1930-erne) fremgår, at han flere gange var i Berlin, ligesom han et sted nævner
forretningsforbindelser, som han har besøgt i Holland.
London var også jævnligt mål for hans rejser – her havde TBT fra 1927 en filial og England var
firmaets største udenlandske kunde. Men også Spanien har han besøgt (midt i 1930-erne) og på
denne tur havde han i øvrigt datteren Ebba med.
I et brev fra ham selv fra marts 1938 til datteren Ebba skriver han: ofte er jeg jo bortrejst.
Mit gæt er, at han såmænd nok har besøgt de fleste Europæiske lande – og mange af dem op til
flere gange.
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Fra 1920 begyndte TBT at levere div. maskiner til skibe, der blev bygget i de fleste europæiske
lande, hvilket må have medført forretningsrejser for ledende medarbejdere i TBT.
Uden al tvivl er det dog, at så lange rejser til udlandet dengang var helt unikke – og meget bekostelige.

Om dette foto fra 1928 er fra udlandet tør jeg ikke sige, men en udflugt med forretningsforbindelser
må det være. Christian Ørnberg står i bagerste række helt til højre. I forreste række helt til venstre
er det Thomas B. Thrige.
Ved dette foto til venstre (fra 1930) har han selv
skrevet, at det er fra Nauheim i Tyskland. Det er lidt
øst for Mainz.

Fotoet til højre er fra 1930 og formentlig også fra Tyskland (mit gæt). Her står Christian Ørnberg til
venstre – med cigaret.
Det har været vanskeligt at finde officielle beskrivelser eller fotos af Christian Ørnberg.
F.eks. er det ikke lykkedes mig, at finde avisnotitser i lokale aviser om hans udnævnelse i 1927 til
direktør for TBT i Odense. Ej heller har jeg fundet avisnotitser om hans 50 års fødselsdag i december 1928. Og aviserne dengang var begyndt på sådanne ’påmindelser’.
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I elbranchens fagblad ELECTRA har jeg fundet denne artikel i forbindelse med hans 25 års jubilæum på TBT i februar 1929. Forfatteren af artiklen Valdemar Tørring var oplært på og var i en periode også ansat på TBT som ingeniør og har kendt Christian Ørnberg. De har kendt hinanden så
godt, at det er Christian Ørnberg, der i 1936 i samme fagblad skriver en omtale af Valdenmar Tørring, da denne fjrer sit 25 års jubilæum inden for elbranchen.

Thomas B. Thrige gav Christian Ørnberg en hilsen med sit eget foto med påskriften:
Med Tak for 25 Aars godt Samarbejde; 15/2 – 29.

Denne hilsen er indsat på side 68.
I forbindelse med artiklen i Electra er indsat dette foto af Christian Ørnberg.
For så vidt Christian Ørnbergs ’åndelige habitus’, som der i
artiklen refereres til, finder jeg det interessant, at han i nogle år
omkring 1930-erne tog på årlige sejlture med nogle venner/gutter. Disse sejlture var af 1-2 ugers varighed og gik ofte
til den svenske kyst: Kulden og Hallands Väderø f.eks.
Blandt deltagerne i disse sejlture var bl.a.
▪ Munke Mølles ejer Hans Petersen,
▪ ejeren af Haustrups fabrik,
▪ ejeren af Wittenborgs Automatfabrik,
▪ Muus – jeg kender ikke et fornavn (måske: Thorbjørn),
▪ Poul Henningsen, arkitekt, lampekonstruktør og debattør i
samfundsanliggender; han fik i en periode nogle af sine
lamper fremstillet i en virksomhed i Odense og var nær bekendt af arkitekten P.V. Jensen Klint, der tegnede Fredens
Kirke – og et spisestuemøblement til Døckerslund!
(P.V. Jensen Klint døde i 1930).
Det kan være disse sejlture, der ikke måtte refereres fra til
Christian Ørnbergs hustru!
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I forbindelse med indvielsen af Mindehallen ved H.C.
Andersen-museet i juli 1930 – en mindehal, som Thomas
B. Thrige alene havde doneret penge til – har jeg søgt at
finde Christian Ørnberg på diverse avisfotos. Men han er
der ikke.
Men det er han ved en kongemodtagelse på Odense
Havn i september 1932. Anledningen var, at Kong Christian X skulle besøge TBT i Odense og i den forbindelse
blev modtaget på havnen af Thomas B. Thrige og Christian Ørnberg.
På disse 2 fotos er Christian Ørnberg fotograferet sammen med Thomas B. Thrige.

Der knytter sig denne lille anekdote til besøget.
Christian X kom sejlende til Odense på Kongeskibet
Dannebrog (nybygget og med div. TBT-motorer – så
mon ikke netop dette er anledningen til besøget!),
men skulle køre rundt i Odense i sin personlige bil,
der var kørt til Odense ad landevejen. Men kongens
Rolls Royce var brudt sammen, hvorfor Thomas B.
Thrige galant lånte kongen sin egen bil af samme
mærke.

Her et foto af omtalte Rolls Royce, der i
1932 blev stillet til rådighed for Kong Christian X.
Det er Thomas B. Thrige i samtale med
Kong Christian X et sted på TBT’s fabrik.
Se T-erne på mursøjlerne.
I begyndelse af 1930-erne tog Christian Ørnberg initiativ til at genoptage salget til Rusland. I denne
forbindelse kom han i kontakt med kunstmaleren Edvard Saltoft, der både før og efter revolutionen
i 1917 havde rejst flere gange i Rusland. Og så havde han været i Kina i 1922-23.
Af private breve fra den tid fremgår, at Christian Ørnberg flere gange var i Berlin for her at mødes
med ’russere’.
Salg til Rusland må være kommet i gang, hvilket denne anekdote vidner om.
I forbindelse med et salg af nogle kraner, der var bestilt til Rusland, har en efterkommer til en person (Børge Rasmussen), der levede på den tid og var ansat på TBT, fortalt mig om dette salg.
Situationen var den, at de bestilte kraner var blevet lastet (eller påmonteret) på et russisk skib i
Odense Havn, men afregningen var endnu ikke helt på plads. Men pludselig stak skibet til søs –
uden at der var orden på betalingen! Dette foranledigede, at Christian Ørnberg øjeblikkelig og i al
hast tog turen til København og her sikrede, at skibet blev standset og måtte lægge til kaj i København, indtil forholdene var bragt i orden.
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Desværre melder historien intet om, ved hvilken instans’ mellemkomst det lykkedes Christian Ørnberg, at få skibet standset.
Men historien melder om en betydelig handlekraft hos Christian Ørnberg!
Episoden rygtedes på fabrikken og mangen en medarbejder talte med stolthed om ’direktørens’
indsats.
Børge Rasmussen har også fortalt, at der blandt arbejderne på TBT helt generelt var meget stor
respekt om og tillid til Christian Ørnberg. Mødte man en søndag Christian Ørnberg på Skibhusvej,
hilste han altid ved at tage hatten af.
Tilsyneladende kendte han næsten alle arbejderne på fabrikken!
Børge Rasmussens far købte hus i 1931 og havde lidt problemer med lånoptagningen. Efter et
besøg hos ’direktøren’, foranledigede denne, at der blev skaffet et rentefrit lån.
En anden medarbejder, der havde ’forkøbt sig’ på nogle møbler fik ved Christian Ørnbergs indsats
’forhandlet’ prisen ned.
Fra andre efterkommere har jeg samlet disse erindringer.
Specielt læredrengene havde et særligt forhold til Christian Ørnberg – og omvendt – idet han bl.a.
nøje fulgte deres fremmøde på teknisk skole. Værkførerne havde skemaer, hvor alt fravær skulle
noteres, men hver enkelt lærling havde også en kontrolbog, der førtes på Teknisk Skole. Disse
kontrolbøger skulle forevises og underskrives af Christian Ørnberg. Hvis noget var markant galt, fik
lærlingen prompte en øretæve af Christian Ørnberg, men han bar ikke nag.
Det fortælles også, at en lærling før en konfirmation gik til Christian Ørnberg og klagede sin nød
over ikke at have råd til konfirmationstøjet. Han fik øjeblikkelig udbetalt forskud, der så langsomt
blev trukket over lønnen.
Efterkommere til medarbejdere dengang husker omtale af Christian Ørnberg for hans sociale og
hjælpsomme sindelag. Fik han nys om, at en medarbejder var kommet i klemme, støttede han op,
hvis det var muligt. Dette kan meget vel have været medvirkende til hans status som ’grå eminence’ i Skibhuskvarteret. Han kendte tilsyneladende til det meste, der hændte i området og holdt sig
ikke tilbage for at støtte en medarbejder imod en af denne oplevet ’overmagt’.
Christian Ørnbergs status som ’grå eminence’ kan også belyses af denne anekdote.
En arbejder på TBT henvendte sig til Christian Ørnberg og bad om en anbefaling, idet han agtede
at søge en stilling som kranfører på en netop opsat (Thrige)kran på havnen i Odense. Christian
Ørnberg svarede ham, at en anbefaling kunne han godt få, men stillingen var allerede besat!
På dette tidspunkt havde TBT vel omkring 1200 medarbejdere!
Kontakten med maleren Edvard Saltoft gav sig privat på Døckerslund udslag i, at Christian Ørnberg
engagerede denne til at gengive sine 2 døtre Ebba og Else – billedet er udført med pastelkridt.
Edvard Saltoft var en dengang anerkendt portrættør – især af personer fra bourgeoisiet – selvom
han også fik mange opgaver for fremtrædende socialdemokrater. Blandt andet bestilte Thorvald
Stauning ham til at male sin datter. Flere af hans billeder findes i dag på Arbejdermuseet i København.
Men også Christian Ørnberg bestilte ham til at male sine 2 døtre.
Christian Ørnbergs datter Else har fortalt om dette på denne måde:
På Dyssebakken [Else Ørnberg og Frits Rosenquists bopæl] i trapperummet hang en stor pastel
af min søster Ebba og mig, malet i Odense af en kunstner ved navn Saltoft.
Far, der var direktør for TBT, ønskede af forretningsmæssige grunde en åbning til Rusland, og
netop denne kunstner havde russiske forbindelser.
Vi stod i stuen med hinanden om livet, sure over at skulle iføre os lang kjole om formiddagen og
optræde som modeller.
Kunstneren styrkede sig med en stiv whisky til opgaven.
Billedet er gengivet her. Det har en størrelse på 90 x 135 cm. Det er med tiden blevet lidt ’skrammet’, da noget af pastelkridtet er drysset af.
Til venstre er det Else og til højre Ebba Ørnberg. Formentlig er det udført i sommeren 1934, hvor
de to (nu) unge damer er henholdsvis 18 og 21 år gamle.
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I forbindelse med foranstående billede af døtrene Ørnberg får
jeg associationer til Eckersbergs maleri af døtrene Nathanson
fra Guldalderen (malet 1820). Et maleri hvor den velstillede
familiefar fra det bedre borgerskab lader sine døtre portrættere. (Original på SMK)
Else Ørnberg i sommeren 1929.
Else Ørnberg
konfirmeredes i
september måned 1930 og er
her fotograferet
til konfirmationssangen og neden for til højre
sammen med
moderen i ’2.dagstøj’.

Hendes skoleforløb omfattede, at hun
ligesom sin storesøster gik på Frk.
Wintelers Skole, hvorfra hun bestod
mellemskoleeksamen i 1931 med
karakteren mg [meget godt]. Hun fortsatte på samme skole og
afsluttede med realeksamen i 1932. Igen er karakteren mg.
I det følgende år 1932/33 var hun på en pigeskole i Lausanne
i Schweiz, hvor søsteren Ebba havde været året før.
Efter hjemkomst til Danmark var Else – så vidt jeg har samlet
op – også nogen tid i England.
Foto til venstre er af
datteren Ebba (til venstre) og en veninde.
Tennisbilledet er fra
Lausanne i foråret 1932
og vidner om den tids
tennisdress.
Da Else Ørnberg vendte
hjem til Danmark i
sommeren 1933 var hjemmet tilsyneladende i oprør – separation/skilsmisse havde taget sin begyndelse.
I familien er det en erindring, at den udløsende årsag var, at
en kvinde anonymt havde ringet til Asta T. Bech og fortalt om
hendes mands utroskab.
Ud fra senere private breve kan udledes, at det formentlig
også var omkring dette tidspunkt, at det rigtigt gik op for min
mormor, at hendes ægtemand gennem flere år havde været
hende utro med svigerinden Inger Landsberger. Dennes
datter Jytte, der blev født i 1918, var sandsynligvis et resultat af denne utroskab og dermed bliver
denne niece halvsøster til min mor og hendes søskende.
I bevarede breve fra foråret 1933 fra såvel moderen som søsteren Ebba til Else Ørnberg i Lausanne er der ingen som helst tilkendegivelser af voldsomme stridigheder mellem forældrene. Men
som tidligere nævnt har det på TBT været almindeligt kendt, at Christian Ørnberg havde sidespring. Og det er sandsynligt, at dette også har været kendt hos flere borgere i Odense.
I en senere retssag mellem Olaf Bech og Inger Landsberger om deres skilsmisse, foreligger vidnefaste erklæringer, der fortæller om, at Christian Ørnberg ikke undså sig for, at parkere sin let genkendelige bil umiddelbart neden for svigerindens bopæl – når svogeren var på arbejde i banken!

40
Datteren Else har i sit voksenliv udtalt sig om skilsmissen på denne måde:
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 og flere børn i Odense.
Første gang far og mor flyttede fra hinanden, var jeg fjorten år [1930], siden flyttede de igen
sammen.
I familien er videregivet den erindring, at Christian Ørnberg i denne periode ret ofte indlogerede sig
på Grand Hotel i Odense!
Da min mor (Ebba Ørnberg) i 1955 skulle flytte tilbage til Odense fordi min far havde fået arbejde
ved Odense Kommune, skete dette med stærkt blandede følelser. Og disse blandede følelser
skyldtes, at hun frygtede at møde personer, der kunne ligne hendes fader. Faktisk kom hun flere
gange til at møde en mandsperson, der var som ’snydt ud af næsen’ på hendes fader – uden at de
dog kom på talefod med hinanden!
Min mormor skriver i et brev fra december 1937 til sin broder Olaf, hvor denne overvejer skilsmisse
fra Inger Landsberger via en retssag, at hun (Asta T. Bech) via broderens evt. retssag kunne ønske
sig, 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 oplever at have været en del af i sit eget liv].
Jeg lever stadig i Haabet om engang naar det rette Øjeblik kommer at opleve ”Tyrannens Fald”.
Hvad hun kan have ment med dette ønske, der vel kan siges, at være noget lidenskabeligt følt,
men knapt så hensynsfuldt udtrykt, er ikke til at sige, men det var nok ikke Christian Ørnbergs
pludselige død kun et halvt år senere, hun havde i tankerne!
Af andre breve fra min mormor fremgår, at hendes mand og Inger Landsberger formentlig allerede
fra det tidspunkt, hvor hun giftede sig med Olaf Bech (1915), har haft ’intimt samvær’ med hinanden.
I ægteparret Ørnbergs skilsmisseforhandlinger, hvori indgik forsøg på mægling, blev der aftalt en
separationsperiode på 1½ år. I maj 1934 blev separationspapirerne underskrevet. I januar 1936
blev den formelle skilsmisse underskrevet.
Asta T. Bech flyttede til København i marts 1934 og medtog meget lidt indbo fra den store villa
Døckerslund. Boopgørelsen fra Døckerslund i 1938 rummer 630 numre løsøre og 94 punkter på
malerilisten. Årsagen til at hun kun medtog ganske lidt indbo kunne have været, at hun vidst nok
havde en forventning om at indgå i et nyt forhold/ægteskab med en derboende mand, der boede i
København. Dette forhold bliver dog ikke til noget. Se i øvrigt bogen om hende selv.
Christian Ørnberg fik forældremyndigheden over datteren Else og sønnen Jørgen. Datteren Ebba
var myndig og boede i 1934 i København (sammen med veninden Lisa Frandsen). Else boede på
dette tidspunkt også i København.
Ved skilsmisser dengang var specielt kvindens stilling meget vanskelig, da de kunne stå helt uden
eksistensgrundlag. Asta T. Bech havde ikke nogen uddannelse og havde i sit ægteskab været
’hjemmegående husmor’, der blev underholdt af mandens indtægt.
Asta T. Bechs økonomiske forhold efter skilsmissen og hendes flytning il København har dog været
ganske gunstige.
Jf. de aftalte vilkår (1934) fik hun – ud over div. løsøre – følgende:
▪ aktier i div. firmaer for i alt kr. 28.000 [2012: godt 1 mio. kr.],
▪ kontant ca. kr. 41.000 [2012: knap 1½ mio. kr.],
▪ underholdsbidrag pr. år kr. 4.000 [2012: 144.000 kr.]
▪ indtegningsbevis på en ’overlevelsesrente’ på kr. 4.000.
Som skrevet oven for kom min mormor til at opleve tyrannens fald allerede i august 1938 ved Christian Ørnberg uventede død. Men dermed blev hendes årlige underholdsbidrag også formelt stoppet.
Det ser ud til, at hun i denne situation fik hjælp af TBT’s Fond, hvor bestyrelsesmedlemmet Albert
V. Jørgensen, der havde min mormors svigersøn Fritz Rosenquist ansat i sit firma i København,
kan have hjulpet med en ’passende’ ordning.
Ebba Ørnberg fulgte efter sin studentereksamen og 1 års ophold i Schweitz studier på Handelshøjskolen, hvor hun i første omgang bestod Handelssproglig afgangsprøve i sommeren 1934 med
karakteren g+. Blandt fagene indgik engelsk, fransk og spansk. Så vidt vides fortsatte hun studierne med henblik på eksamen som 3-sproglig korrespondent, hvilken eksamen hun dog ikke gjorde
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helt færdig. Disse studier suppleredes i sommeren 1933 og i efteråret 1934 med studier ved The
Danish Merchant School i London og ved The University College of Nottingham.
Else Ørnberg gik bl.a. på Den Suhrske Husholdningsskole i København, men havde vist også været i England.
Begge døtrene har redet, hvilket dette foto af min mor vidner om.
I bogen om min mormor har jeg vist et foto fra en tur
med NAJA II, der blev omtalt i Aarhus Stiftstidende
den 17. juli 1936.
Det er dette togt, der nævnes som direktør Ørnbergs
20 års jubilæumstogt.
Dette foto af min mor kan meget vel være fra samme
sommertogt, da det også er fra 1936.

Til venstre er det Else i
København – på den
tidl. gangbro ved
Østerport Station. Årstallet er ca. 1935.
Sønnen Jøgen startede
i november 1933 på
kostskole i Birkerød.
Denne beslutning synes – jf. private breve
– ikke at have noget
med skilsmissen at
gøre. Han blev i Birkerød til sommeren 1936, hvor han
igen flyttede ind på Døckerslund.
Samme efterår påbegyndte han en
lærlingeuddannelse som elektromekaniker på TBT.
Jeg har ikke fundet, hvor Jørgen Ørnberg konfirmeredes, men dette
foto fra 1934 er formentlig taget i forbindelse med hans konfirmation.
Udgifterne ved døtrenes og sønnens studier, studierejser og logi betaltes af Christian Ørnberg.
I forbindelse med skilsmissen forbød Christian Ørnberg sin søn Jørgen at tage kontakt til sin moder, der tilmed boede i København, medens han var på kostskole i Birkerød.
En sejlbåd, som Christian Ørnberg havde foræret sin søn, måtte denne i en periode ikke benytte, fordi han havde vist den til (og sejlet
med) sin moder i samme.
Svigersønnen Fritz Rosenquist fik dog ’formildet’ den temperamentsfulde Christian Ørnberg.
Det har undret mig, hvorfor forældremyndigheden over sønnen Jørgen ikke var hos moderen, der synes at have været langt tættere på
ham og tilmed boede i nærheden af ham lige efter skilsmissen.
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Tidligere er nævnt, at han havde været en del forkælet af og ganske tæt på moderen. Måske har
hun ikke ønsket at få forældremyndigheden!
I foranstående vurdering indeholdes min opfattelse af, at Christian Ørnberg i sit job som øverste
ansvarlige for en af Danmarks aller største virksomheder, næppe kan have haft mange timer i
hjemmet. Dette skriver han selv lidt om i 2 breve til min mor.
I et brev fra marts 1938 skriver han – ud over at lykønske datteren Ebba med hendes ’omstændigheder’ (hun er gravid med ægteparrets første barn, Peter) – bl.a.:
Ellers er her ikke noget Nyt. Det vil sige Jes Egholm [ven til sønnen Jørgen Ørnberg]er
flyttet herud, hvad vi jo længe har gaaet og talt om. Jeg føler det jo tit som om
Jørgen er vel ene, Middag kan vi kun en Gang om Ugen spise sammen Vinter og Efteraar, og ofte er jeg jo bortrejst for ikke at tale om en lille Bridge engang imellem.
Og naar jeg sidder hjemme om Aftenen og lurer er Jørgen til Teknisk Skole, Gymnastik, Badminton og anden Selskabelighed.
Nu er de dog to, saaledes at han ikke kan føle sig ene i huset. Den unge Egholm
gør ogsaa Indtryk af at være en meget pæn ung Mand og det var jo givetvis Jørgen, der var den, der skulde vælge.

[Umiddelbart efter faderens død flyttede Jørgen ind hos familien Eegholm i nogle måneder.]
Og i et brev fra juni 1938 skriver Christian Ørnberg videre om forholdet til sønnen:
Jeg har ikke været heldig med at skaffe Jørgen et Hjem her hos mig, som han var
glad ved, endskønt jeg mente at have gjort meget derfor og indrettet det godt for
ham paa alle Maader.
Foruden Jes var der en anden Kammerat, der praktisk talt har været her i Huset
hele Aaret. Jeg maatte tro, at han ønskede at komme over til Kbhn. og tilbød ham
det, idet jeg da vilde sørge for, at han fik en fortsat Læreplads paa et godt Sted
derovre. Men han stak af og vil aabenbart hverken det ene eller det andet.
Hvor han er ved jeg ikke.
Jeg troede at jeg havde tilrettelagt en god Uddannelse for ham og Mulighederne
for en god Start her i Livet. Naa men Fritz har vel fortalt dig det. Jeg var saa glad
ved at faa talt med ham.

Endnu et maleri fra Døckerslund: F. Syberg: Kartoflerne lægges. Malet i 1893. 23 x 38 cm.

Christian Ørnberg købte i februar 1935 endnu et maleri af Syberg med titlen Marklandskab, Pilegården for kr. 3.150. Dette maleri blev ved auktionen solgt for kr. 4.900 og var auktionens næstdyreste maleri.
[2012: kr. 4.900 = ca. kr. 160.000]
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Else Ørnberg var i løbet af vinteren 1934/35 blevet forelsket i Fritz Rosenquist, som hun i julen 1930 havde mødt
på en skiferie i Norge. Forelskelsen resulterede i graviditet og da hun ringede til sin far og fortalte, at hun var
gravid og ville giftes, blev Christian Ørnberg så stiktosset, at han omgående satte sig i et tog med kurs mod
København.
Søsteren Minna Ørnberg (gift Thuesen) havde tilsyneladende været informeret – via Else Ørnberg. Hun mødte
sin broder på Hovedbanegården for at ’formilde’ ham lidt.
Dette må hun have haft held med!
I oktober 1935 holdtes der bryllup i Fredens Kirke1 og
Christian Ørnbergs første barnebarn fødtes i februar året
efter.
Her bruden i en Holger Blom kreation (farve: æggeskalshvid og ikke helt hvid, da hun var gravid) fotograferet i havestuen på Døckerslund, hvor brylluppet blev
holdt.
Moderen deltog ikke i brylluppet.

Her et foto fra sommeren 1936 af den stolte bedstefar på græsplænen på Døckerslund med barnebarnet Birte.
Se også tilsvarende foto på side 15.
Samtidig med, at Christian Ørnberg og
hans hustru var i skilsmisseforhandlinger,
var der i firmaet TBT på øverste niveau overvejelser om fremtiden. Thomas B. Thrige var i 1933 69
år gammel og det var hans vurdering, at sønnen af samme navn med tilføjelsen junior ikke skulle
overtage ledelsen.
Thomas B. Thrige og hans hustru besluttede, at overdrage deres virksomheder til en fond efter
forbillede i Carlsberg-Fonden. Virksomhederne der ejedes af Thomas B. Thrige eller hvori han
havde aktiemajoriteten var TBT i Odense, filialen i København, Vognfabrikken Scandia A/S i Randers og De foren. Automobilfabrikker A/S i Odense. I alt drejede det sig om virksomheder med
tilsammen ca. 2000 medarbejdere og vurderet til 5½ mio kroner [2012: ca. 200 mio. kr.]
Ved præsentationen af fonden blev Christian Ørnberg af en journalist spurgt til værdierne i Fonden
og han svarede, at de kunne anslås til omkring 8 mio. kroner. Men da en del af værdierne var i
aktier var det et anslået beløb. Endvidere blev han (jf. artiklen i Fyns Socialdemokrat) spurgt til
Fondens formål, hvortil han svarede, at dette var:
at gøre Virksomhederne saa gode som det overhovedet er muligt. De skal ligge i et Plan, der
ligger paa Højde med det bedste, der overhovedet kan naas. Det er Virksomheder, der direkte
forsørger 2000 Mennesker og det er vort Ønske, at gøre dem godt skikket til at optage Konkurrencen i Fremtiden. Naar den fornødne Sikkerhed er naaet, vil Overskudet gaa til de omtalte
Formål.
Journalisten spurgte endvidere om der også var mulighed for, at Fondets midler kunne komme
arbejderne til gode, hvortil Christian Ørnberg svarede:
Jeg vil gaa ud fra, at der vil blive anvendt en saa vid Margin, at ogsaa dygtige Arbejdere, der
ønsker at blive videre uddannet kan faa Hjælp gennem Fondet.
De omtalte formål var:
At være til gavn for dansk industri og håndværk.
1. Ved hjælp til fremme af sådanne videnskaber, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for industrien eller håndværkets trivsel og/eller
2. Ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af
fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for industri eller håndværk.
1

KB Fredens K, Odense, 1920-38, AO opsl. 193
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Helt overordnet var det dog fondens formål, at videreføre de virksomheder, som Thomas B. Thrige
overdrog Fonden, på en sådan måde at deres anseelse samt økonomiske og tekniske standard
holdtes højt.
Fonden var en realitet pr. 1. januar 1934 (40-årsdagen for starten af firmaet Thomas B. Thrige),
hvorefter virksomhederne overgik fra enmandseje til fonds-eje. Virksomhederne styredes herefter
af en fondsbestyrelse med Thomas B. Thrige som formand.
Christian Ørnberg udnævntes af den nydannede bestyrelse til direktør for TBT. Desuden blev han
’bindeleddet’ mellem fondsbestyrelsen og de øvrige virksomheder i fonden.
I forbindelse med fondsdannelsen blev dette foto taget. (Jeg har kun haft den gulnede avis at affotografere fra.)
Fra venstre er det
Christian Ørnberg,
som nyudpeget
direktør; dernæst
bestyrelsesmedlemmerne: bankdirektør Jacobsen,
direktør Hartz, fabrikant Thomas B.
Thrige (formand for
bestyrelsen), direktør Stensballe og
højesteretssagfører
Albert V. Jørgensen.
På bordet anes en
del af de mange
gaver.
Christian Ørnberg dekoreredes i forbindelse med fondsdannelsen med ordenen Ridder af Dannebrog.
I den såkaldte Ridderbog står begrundelsen:
TBT’s 40 års Jubilæum den 2/1 1934. Direktør fra 1916 [?]. Firmaet er Provinsens
største Virksomhed indenfor Maskinindustrien. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen.

Ridderkorset er i guld og emalje og med Kong Christian X’s navnetræk.
Det måler 5,8 cm i højden og 2,8 cm i bredden.
Statutterne for tildeling af denne orden stammer fra 1808, hvor Frederik
VI udvidede tildelingsmulighederne af Dannebrogsordenen til en mere
moderne klasseinddelt fortjenstorden. Ved samme lejlighed oprettedes
Ordenskapitlet.
Før denne tid var det – udover medlemmer af kongefamilier – alene adelige, der kunne tildeles Dannebrogsordenen.
Efter 1808 kunne kongen belønne personer i alle samfundslag.
Eller som det hed: ordenen kan tildeles enhver af kongens tro undersåtter
uden hensyn til stand og alder for udmærkede fortjenester og handlinger.

▪

Statutterne for tildeling er ikke ændret væsentligt siden 1808. Disse er:
▪
For militær fortjeneste, herunder lang og tro tjeneste samt tapperhed.
▪
For lang og tro tjeneste samt dygtig indsats som offentligt ansat.
▪
For tapperhed og særlig indsats for samfundet, for videnskab og
kunst.
For indsats i erhvervslivet, herunder indsats i landbrug, industri og handel.

Her udover kan ordenen tildeles udlændinge for særlig indsats for Danmark.
Christian Ørnberg fik ordenen for sin indsats i erhvervslivet.
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I forbindelse med den forventede megen avisomtale
har han nok skønnet, at et
foto til brug for aviserne var
en nødvendighed – og det
blev så den eneste gang han
helt officielt var hos fotografen for at få taget et billede.
Dette foto, der altså er fra
efteråret 1933, er benyttet på
forsiden af denne bog. Det
blev i 1956 benyttet som
grundlag for dette maleri, der
i en periode har hængt på
direktionsgangen på TBT.
Maleriet er malet af Daniel
Hvidt og måler ca. 55 x 65
cm (lærredsmål).
Der findes ikke fotos af Christian Ørnberg med det tildelte Ridderkors.
Ved tildeling af et Ridderkors
bliver alle bedt om til Ordenskapitlet at indsende en
levnedsbeskrivelse. Dette
har Christian Ørnberg desværre ikke gjort.

I 1934 var Christian Ørnberg for første gang nævnt i
Blå Bog. Og det skete i denne ganske korte form, hvor
hans (netop fraskilte) hustru ikke blev nævnt. Det blev
ej heller nævnt, at han i 1927 af Thomas B. Thrige
udnævntes til direktør, ligesom samtlige hans tillidshverv ikke blev nævnt. Disse tillidshverv har jeg dog
nævnt sidst i afsnittet: TBT-virksomheden – med Christian Ørnberg i fokus.
Indlægget i Blå Bog ændres ikke i de følgende fire år.
Samme år (1934) bad Christian Ørnberg et kendt
slægtsforskningsfirma: Genealogisk Institut om at udarbejde sin anetavle – dog kun for sine egne aner.
Hustruens aner var ikke med.
Det har langt senere – efter hans død – vist sig, at
denne anetavle ikke bare var fejlbehæftet, men også
fyldt med (mildt sagt) div. ’tildigtninger’.
Dette råder denne bog forhåbentlig bod på!
De ændrede ledelsesforhold, der indebar, at Christian Ørnberg nu var direkte ansvarlig over for en
bestyrelse og ikke over for Thomas B. Thrige, gik ikke helt gnidningsfrit. Det er omtalt i de forskellige bøger, at Thomas B. Thrige ikke havde så nemt ved at ’underlægge’ sig, at han nu ’kun’ var
formand for en bestyrelse og at den udpegede direktør (Christian Ørnberg) havde det daglige ansvar. Måske har det også spillet ind for Thomas B. Thrige, at han omkring 1933 havde haft en mindre blodprop.
Under en længere forretningsrejse, som Thomas B. Thrige var på i 1934 til Amerika og Fjernøsten
indkøbte han helt på egen hånd en større mængde maskiner. Maskinindkøbet var vist sådan set
fornuftigt nok, men han havde ingen bemyndigelse til på egen hånd at disponere med hensyn til
indkøb.
Dette måtte så ’udredes’ inden for rammerne af den ny bestyrelse!
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Selvom Christian Ørnberg i disse år fra
1934-38 må have haft en meget omfattende
arbejdsbyrde, har der også været tid til ferier
med de nu voksne børn. I de gamle fotoalbums findes fotos fra såvel sejlferier, som
skiferier både nord og syd for Danmark.
I julen 1934 var Christian Ørnberg f.eks. i
Pontresina i det sydøstlige Schweiz (nær
ved St. Moritz). På fotoet står Christian Ørnberg mellem sønnen Jørgen og datteren
Ebba. Det er nok datteren Else, der har trykket på kameraet!

Fra en anden vinterferie/skitur findes dette foto af
Else Ørnberg og
Fritz Rosenquist.
Fra et sommertogt
er scannet dette
foto af det nygifte
ægtepar.
På samme togt har
broderen Jørgen
været med – og
det har åbenbart
givet anledning til
gemytlig slåskamp
om skibets svaber!

Døtrene besøgte flittigt hjemmet på
Døckerslund og for Elses vedkommende blev det med datteren Birte.
Fotoet her til venstre er formentlig fra
sommeren 1937.
Birte Rosenquist blev født i februar
1936 – en måned efter at Christian
Ørnbergs moder var død i en alder af
80½ år. Faderen døde 2½ år senere i
en alder af 90½ år.

Christian Ørnberg havde sammen med søsteren Minna og hendes mand, Niels J. Thuesen, understøttet sine forældre økonomisk siden snedkerforretningen blev solgt i 1917. I hjælpen af forældrene er selvfølgelig også indgået sønnen Axel, der boede sammen med forældrene hele deres liv.
Og måske har sønnen Frederik også deltaget i understøttelsen. Han boede og arbejdede i København som maskinmester ved Frederiksberg Elektricitetsværk.
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Ebba Ørnberg (min moder) traf som tidligere nævnt sin kommende ægtemand, Poul Wibrand, ved
veninden Lisa Frandsens bryllup i juni 1937.
Hun fulgte i lillesøsterens fodspor for så vidt kort forelskelse og hurtig graviditet, idet hun allerede i
november 1937 var gravid og i december 1937 blev gift. Dette skete i Thomas Kingos Kirke i
Odense1 og selve bryllupsfesten holdtes på Døckerslund.
Moderen Asta Bech deltog heller ikke i dette bryllup!
Poul Wibrand var enkemand idet han havde været gift
tidligere, hvor hans hustru desværre døde i barselsseng.
Men barnet, Elsa, klarede fødselen og blev dermed
indlemmet i den nye familie.
Det nygifte ægtepars første barn, der fik navnet Peter,
fødtes i juli 1938, en måned før hans morfar pludselig
døde.
Ebba Ørnberg fotograferedes ligesom søsteren Else i
havestuen på Døckerslund. Grundet graviditet og den
tids ’spilleregler’ kunne hun ikke bære en hvid brudekjole.
Kjolen var syet hos Holger Blom i København.
Hos Holger Blom havde begge døtrene gennem flere år
fået tøj syet.

Dette foto af Christian Ørnberg er det seneste, som
jeg har fundet af ham.
Formentlig er det fra forsommeren 1938.

1

KB Th. Kingo, Odense, AO opsl. 202
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Søndag den 28. august 1938 døde Christian Ørnberg pludseligt. Han blev knap 60 år gammel.
Hans far døde kun 2 dage før. Han blev godt 90 år.
Christian Ørnbergs død fulgte kun godt 3½ måned efter Thomas B. Thriges død. Begge dødsfald
blev omtalt i stort set alle landets aviser.
Ifølge avisernes omtale af Christian Ørnbergs død var han om søndagen taget på kontoret for at
tilrettelægge arbejdet for den følgende uge. Senere på dagen følte han sig dårligt tilpas med ondt i
halsen. Han henvendte sig til en lokal halsspecialist, men da sygdommen hastigt udviklede sig, lod
han sig indlægge på Dr. Schroders Privatklinik på Hunderupvej 61, hvor der forsøgtes operation.
Men der var intet at stille op og nogle timer senere afgik Christian Ørnberg ved døden.
De fleste aviser beskriver sygdommen som en ondartet Angina, der dengang var betegnelsen for
en halsbetændelse.
I familien har det altid været nævnt, at Christian Ørnberg døde af en byld i halsen.
Dødsattesten nævner som hovedsygdom: Angina septica peracuta og som væsentligste komplikationer: Ødema glottidis.
Dødsårsagen er på dødsattesten angivet som Lammelse af hjertet.
Ved konsultation af en ældre latinsk/dansk ordbog og konsultation af en læge (mediciner) kan udledes, at Christian Ørnberg ved indlæggelsen led af en ondartet halsbetændelse (angina). Denne
betændelsestilstand (septica) udviklede sig imidlertid med voldsom hast (per-acuta) til hævelser i
bagerste del af ganen/halsen (ødema glottidis), der lukkede for vejrtrækningen. Og det var nok
dette, der huskes i familien, som byld(er) i halsen!
Da vejrtrækningen var ved at blive blokeret forsøgtes (jf. et bilag i eksecutorboet) en operation:
tracheotomi, der betyder at man opererer ind til luftrøret lige over brystbenet/neden for strubehovedet.
Betændelsestilstanden havde dog bredt sig til blodet og dernæst lammedes hjertet (dødsårsagen).
Hertil skal lægges, at Christian Ørnberg i nogen tid inden havde frekventeret en hjertespecialist.
Denne havde i februar 1938 (jf. bevaret recept) ordineret medicin, der dels skulle styrke hjerterytmen og dels skulle virke afslappende på vejrtrækningen.
Datteren Else, der i 1937 og 1938 ofte var på Døckerslund med sin datter Birte, har viderefortalt, at
hendes fader havde skiftet læge flere gange på den tid. Årsagen til disse lægeskift var, at hans
hidtidige læge havde anbefalet ham at nedsætte sit indtag af cognac m.m. Dette fik ham til at skifte
læge, hvorefter den næste også anbefalede ham at drikke mindre. Det efterfølgende og sidste
lægeskift indebar ingen advarsler!
Et stærkt helbred har han ikke haft! Og penicillinen var endnu ikke kommet i brug!
Den 4 sider længere fremme (side 52 + 53) angivne avisartikel fra Fyns Tidende med overskriften:
Direktør Ørnberg gav Arbejdet sit Liv kan derfor forstås i mere end en forstand!
I løbet af ugerne efter Christian Ørnbergs død opstod i
Odense det rygte, at han
havde taget sit eget liv på
grund af underslæb.
Rygterne tog et sådant omfang, at bankdirektør Georg
Jacobsen, i sin egenskab af
mangeårig ven til Christian
Ørnberg og eksekutor i boet,
følte sig foranlediget til at
indrykke dette dementi i flere
landsdækkende aviser.
Her er dette dementi gengivet fra Nationaltidende.

49
Som det fremgår af dette avisudklip førtes kisten om
torsdagen den 1. september fra klinikken til Døckerslund, hvor den stod i havestuen til næste dag.
Fredag den 2. september begravedes Christian Ørnberg fra Fredens Kirke1, som han 18 år tidligere havde skænket alteret til.

På dagen for begravelsen var der i de lokale aviser
indrykket annoncer, der meddelte, at såvel fabrikken
TBT, som De forenede Automobilfabrikker i Odense
var lukkede fra kl. 11.30.

Selvom begravelsen var annonceret til at finde sted i
stilhed, var der, som det fremgår af nekrologen i Fyns
Tidende, virkelig mange mennesker til stede i kirken.
Reporteren fra Fyens Stiftstidende havde gjort sig den
anstrengelse at tælle antal kranse, der løb op i –
nævnt i flæng, som avisen skriver – i alt 65 kranse.
Jeg har tidligere beskrevet Christian Ørnberg som en
’tilbagetrukket’ person, der ikke synes at have haft
interesse for at indgå som offentllig person og i offentlige hverv.
Inden for privatejede virksomheder har han været en
særdeles kendt person!
Jeg bemærker mig, at der blandt de 65 kranse er en
krans fra Det konservative Folkeparti.
I øvrigt kan jeg oplyse, at Christian Ørnberg ikke har
været medlem af Frimurerlogen i Odense.

1

KB Fredens K, Odense, 1920-38, AO opsl. 125
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Christian Ørnberg begravedes på Fredens Kirkegård den 2. september 1938.
Gravstenen blev betalt af Thomas B. Thriges
Fond, medens vedligeholdelsen af gravstedet blev
betalt af boet – for 60 år.
Gravstedet er for nylig blevet fredet, men før denne fredning tog jeg dette foto af gravstedet. Det
viser, at hans gravsten i 60 år har ligget sammen
med datteren Ullas gravsten, der ses i forgrunden.
Efter fredningen er Ullas gravsten fjernet.
Stenen er tegnet af arkitekt Holger Jacobsen.

Gravstenen ser således ud.
Stenen måler: 95 x 167 cm.

Under hans navn står til
venstre fødselsdato og til
højre dødsdato.
I firkanten nederst og
midt på stenen står:
DIREKTØR
FOR
THOMAS
B.
THRIGE.

På forkanten står:
THOMAS B. THRIGES FOND NEDLAGDE DENNE MINDESTEN
Thomas B. Thriges Fond udtrykte over for de tre efterladte børn denne deltagelse.
Bestyrelsen for Thomas B. Thriges Fond har paa et i Dag afholdt Møde bedt mig overfor Dem,
at give Udtryk for Bestyrelsens dybtfølte Deltagelse i Anledning af den store Sorg, som har ramt
Dem ved Deres Faders pludselige Død.
Fondsbestyrelsen ønsker samtidig at udtale, at man altid indenfor Firmaet Thomas B. Thrige og
de øvrige Fonden tilknyttede Virksomheder med Beundring og Taknemmelighed vil mindes den
store betydningsfulde Gerning, som Deres Fader har ydet gennem de mange Aar, hvorved han
i saa høj Grad har bidraget til Virksomhedernes Trivsel og Fremgang.
Deres Faders Bortgang vil indenfor Virksomhederne efterlade et dybtfølt og smerteligt Savn,
som bliver saare vanskeligt at afhjælpe.
Med Ærbødighed - P. Stensballe
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Christian Ørnbergs meddirektør Viggo Meyer har i fagbladet Elektroteknikeren fra 1938 skrevet
disse mindeord.

Formanden for Thomas B. Thriges Fond – landstingsmand Stensballe – udtalte til div. aviser:
Det var mit Indtryk, at Thrige og Ørnberg supplerede hinanden overordentlig godt, og han var
Thrige en uundværlig Medarbejder.
Personlig har jeg i 8 aar staaet i et snævert Samarbejde med Direktør Ørnberg, og jeg lærte
ham at kende som en ualmindelig retlinet, reel og loyal Mand at arbejde sammen med, og som
en Mand med en merkantil Indsigt og et Initiativ, som kun faa har.
I de sidste Aar, da Thrige var syg, var Ørnberg en ganske vidunderlig Mand for Virksomheden.
Paa Folk, der ikke kendte ham, kunde han maaske virke som en haard Mand, men han var i sit
inderste blød og vilde gerne skaffe alle deres Ret, som den retsindige Mand han var overfor alle, han arbejdede sammen med.
I Socialdemokraten for den 30. august 1938 stod bl.a.:
Direktør Ørnberg, der blev 59 Aar gammel, kom til Thriges Fabriker i 1904 og arbejdede sig efterhaanden op til Stillingen som administrerende Direktør. I mange Aar var han afdøde Fabrikant Thomas B. Thriges nærmeste Medarbejder, og da Virksomheden i 1933 gik over til en
selvejende Institution under ledelse af ’Thomas B. Thriges Fond’, var Direktør Ørnberg selvskrevet til Stillingen som administrerende Direktør.
Den store Virksomhed, der nu beskæftiger 1200 Mand, og som desuden er interesseret [? interessent] i en Række andre Virksomheder, har i særlig Grad følt den afdøde Leders Haand.
Hans store Arbejdsomhed parret med en indiskutabel Forretningsdygtighed var ledsaget af en
Haardhed og Stejlhed, der i Virksomhedens Forhold til Kunder og Leverandører vel gavnede
Udviklingen. Til Gengæld bidrog disse Egenskaber til at skabe Vanskeligheder overfor Arbejderne, hvor Organisationerne ofte havde al deres Taalmodighed nødig for ikke at sprænge Forhandlingerne.
Men desuden bidrog Direktør Ørnbergs Karakter til at understrege Ene-Ledelsen saa stærkt, at
Besættelsen af Direktør-Stillingen sandsynligvis bliver et for Virksomheden meget vanskeligt
problem.
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Fyns Tidende dagen efter begravelsen.
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Den i artiklen nævnte pastor J.A. Hansen, der var til stede i havestuen og fulgte med kisten til kirken på den anden side af Skibhusvej, var den første præst i Fredens Sogn.
I kirken talte provst Hans Øllgaard, der 3 dage senere blev indsat som biskop over Fyns Stift. Det
er hans tale, der er gengivet oven for i Fyns Tidendes artikel.
Mange andre aviser omtalte også begravelsen, men ikke med gengivelse af Hans Øllgaards tale.

54
Skiftet efter Christian Ørnberg er ganske omfattende – et såkaldt eksekutorbo, der befinder sig på
Landsarkivet i Odense.
Eksekutorer var – efter ønske fra Christian Ørnberg – bankdirektør Georg Jacobsen fra Fyens Discontokasse og sagfører Folmar-Hansen.
Georg Jacobsen, der var medlem af Fondsbestyrelsen, havde i mange år været en nær ven af
Christian Ørnberg.
Hovedtal m.m.
Christian Ørnbergs løn i 1938 var kr. 4.000 pr. måned og altså kr. 48.000 pr. år [2012: ca. kr.
1.570.000]
Ud over dette beløb har han for året 1938 fået i tantieme kr. 71.675 [2012: ca. kr. 2.277.000]. Det
er noteret i et privat brev til Fritz Rosenquist, at året 1938 havde været et særdeles godt år for TBT.
Christian Ørnbergs indtægt i bestyrelseshonorarer har andraget kr. 9.000 pr. år.
Det er i boopgørelsen nævnt, at de 2 husassistenter Sigrid Jensen og Dagmar Hansen havde en
årsløn på kr. 1.200 henholdsvis 1.320.
Ud over denne løn fik de kost og logi.
Disse to husassistenter fik dels løn frem til 1. maj 1939 og der ud over – efter Christian Ørnbergs
ønske og med arvingernes godkendelse – hver et legat på kr. 5.000. Heraf skulle de betale ca. kr.
1.000 i arveafgifter og fik således udbetalt ca. kr. 4.000 [2012: ca. kr. 131.000].
Dette beløb svarede sådan nogenlunde til årslønnen for en faglært arbejder på det tidspunkt.
Så længe de boede i huset fik de begge udbetalt kr. 2 pr. dag til kost!
Boets faste ejendomme solgtes for kr. 80.000 [2012: ca. kr. 2.615.000], hvoraf de kr. 37.000 er
gæld.
Ejendommen Døckerslund blev nedrevet
umiddelbart efter de nye ejeres overtagelse
og der blev bygget de etageejendomme på
hjørnet af Skibusvej og Døckerslundvej, som
endnu står der i dag.
Allerede den 2. oktober 1938 stod i Fyns
Stiftstidende:
Kæmpekompleks ved Skibhusvej.
Direktør Ørnbergs Villa skal rives ned.
Boligkompleks med 114 Lejligheder.
Den store Park skal bibeholdes.
Udviklingens Hjul maler hurtigt. Det er ikke længe siden man regnede Direktør
Ørnbergs smukke Villa paa Døckerslundsvej med den store Park for at være
næsten en Institution.
I Dag foreligger der Beslutning om at rive
Villaen ned og opføre et nyt Kæmpekompleks paa Grunden.
De tidligere omtalte malerier blev samlet vurderet til kr. 24.219 [2012: ca. kr. 792.000]. Heraf udtog
børnene malerier for kr. 2.110. De resterende malerier solgtes på auktion og indbragte kr. 27.493
[2012: ca. kr. 900.000].
Jf. eksempel på sidste side i dette afsnit vedr. et Th. Phillipsen maleri er det tydeligt, at denne prisomregner ikke rigtigt duer for malerier!
Bedre er det måske at sammenligne med, at en faglært arbejder sidst i 1930-erne havde en årsløn
på 4 til 4½ tusinde kroner.
Øvrigt løsøre blev vurderet til kr. 23.169, men indbragte ved auktion kun kr. 12.850 [2012: ca. kr.
420.000].
Christian Ørnbergs private bil solgtes for kr. 6.000 [2012: ca. kr. 196.000]
Denne private bil var en Opel. Desuden – fremgår det af skiftet – har han disponeret over en Hudson fra 1937 og en Fiat fra 1930, men disse to biler tilhørte TBT og var overladt til hans brug.
De tre børn arvede hver ca. kr. 103.000 [2012: ca. kr. 3.367.000].
Heraf skulle de hver betale ca. kr. 5.600 i arveafgift [2012: ca. kr. 180.000].
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Det endelige arvebeløb til børnene var opdelt i
- løsøre incl. malerier, som de havde udtaget – ca. kr.4-4½ tusinde kr. for hver af dem;
- aktier: til hver ca. kr. 28.000; på det tidspunkt så det ud til, at disse aktier gav et afkast på 5-8 %;
- kontant udbetaling: til hver ca. kr. 64.000 [2012: ca. kr. 2.100.000].
Ud over det her nævnte arvebeløb på i alt ca. kr. 103.000 til hver fik de hver især ⅓ af en livsforsikring på i alt kr. 25.000. Af dette beløb skulle der også svares skat.
De 3 børn boede ved boopgørelsen på disse adresser:
▪ Ebba Ørnberg – nu gift Wibrand: Ole BruunsVej 5 A, Charlottenlund,
▪ Else Ørnberg – nu gift Rosenquist: Maglemosevej 13, Charlottenlund (Blidahpark),
Ægteparret købte den 21. oktober 1938 ejendommen Dyssebakken 17 for kr. 30.000. Dette
medførte, at de fik udbetalt forskud på arv.
▪ Jørgen C. Ørnberg boede på Drewsensvej 12 i Odense hos vennen Jes Eegholm, der i mindst
et års tid havde boet på Døckerslund. 1. maj 1939 flyttede han til Aaløkke Alle 51.
Han havde som umyndig fået tildelt værgen overretssagfører Valdemar Frandsen, der var far til
Ebba Ørnbergs veninde Lisa Frandsen.
Jørgen Ørnbergs arvebeløb anbragtes i Overformynderiet.
Af mulig nostalgisk interesse for børnebørn og praktisk info for oldebørn kan oplyses, at de tre børn
blandt løsøret udtog disse spisestel:
▪ Ebba Ø: Spisestel i fajance, blåt: 173 dele;
▪ Else Ø: Spisestel i engelsk fajance, rød bort, dekoreret med landskaber: 201 dele;
▪ Jørgen Ø: Spisestel i fajance, Gustavsberg, med blomst til ca. 10 personer.
Måske kan en læser genkende noget af dette!
På Christian Ørnbergs gravsted blev lagt en stor granitsten, der betaltes af Thomas B. Thriges
Fond. Stenen var tegnet af arkitekt Holger Jacobsen.
Da hans gravsted var samme sted, som hans datter Ulla tidligere var begravet i, opstod der lidt
polemik om, hvorvidt denne gravsten fortsat skulle ligge der.
Efter arvingernes udtrykkelige ønske fik gravstedet fortsat mulighed for at rumme en sten med
navnet Ulla. Der blev dog hugget en ny sten, der ligeledes betaltes af Thomas B. Thriges Fond.
Selve vedligeholdelsen af gravstedet betaltes af boet – for 60 år. Altså frem til 1998.
Ved udløbet af de 60 år ønskede hverken Else eller Ebba Ørnberg, at indgå i fortsat betaling for
vedligeholdelsen.
Ved sønnen Jørgens C. Ørnbergs initiativ blev gravstedet herefter fredet – dog uden at rumme
stenen over Ulla.
Skiftebehandlingen strakte sig helt frem til maj 1939.
Skiftet findes på Landsarkivet i Odense under registrering:
Odense Byret 1. Afdeling, Odense Byrets Skifteret – 1933-73 Dokumenter til skiftesaglisten, executorboer.
Dernæst: 54: 1939 – 149.

Også dette lille (gulalder)maleri af F.C. Kiærskou:
Parti i Dyrehaven
hang på Døckerslund.
15½ x 21 cm; uden årstal.
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Christian Ørnberg er blevet mindet nogle gange efter sin død.
Ved TBT’s 50 års jubilæum i januar 1944 blev nedlagt kranse ved Thomas B. Thriges og Christian
Ørnbergs grave.
Ved 100-året for Christian Ørnbergs fødsel den 6. december 1978 erindredes han på denne måde i
personalebladet T-T nyt – TBT var på det tidspunkt blevet sammenlagt med fabrikken Titan.

Også ved denne lejlighed skete kransenedlæggelse ved hans grav. Her deltog sønnen Jørgen, der
tilsyneladende var den, der arrangerede højtideligheden og kransenedlæggelsen. Og mon ikke det
også er ham, der har skrevet dette indlæg til T-T nyt!
I samme nummer af T-T nyt fra december 1978 var også denne artikel, der endnu engang videreformidler et par anekdoter om Christian Ørnberg.
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I december 1983 ved udgivelsen af bogen Thomas B.
Thrige – Primus Motor (udgivet af Fonden) benyttedes
dette foto fra kongemodtagelsen i 1932 i en del aviser ved
anmeldelsen af bogen.

TBT-fabrikkerne ligger ikke mere på Nørrebro.
I 2005 eller 2006 købte ejendomsfirmaet
Olav de Linde alle bygninger. Flere af disse
huser i dag forskellige uddannelsesinstitutioner.
Et skilt med Ørnbergs Plads sidder nu på
bagsiden af den bygning, der i 1898/99 blev
bygget som den første af TBT’s fabrik og var
den bygning, hvori Christian Ørnberg startede sit virke for TBT.
Bygningen i baggrunden er en TBTkontorbygning fra 1960, der i 1976 blev
solgt til Odense Kommune.

Hvem der har navngivet Ørnbergs Plads er lidt usikkert. Men det er ikke Odense Kommune.
Formentlig er pladsen navngivet i TBT’s tid – eller nok mere sandsynligt i den tid, hvor firmaet hed
Thrige-Titan.
Pladsen fremtræder i øvrigt ganske uinteressant, idet den alene er een stor parkeringsplads.
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I forbindelse med mit arbejde med at skrive denne slægtsbog, opdagede jeg ved en tilfældighed
(søgning på Google), at et af de malerier, der dengang hang på Døckerslund, havde været ’under
hammeren’ på Bruun Rasmussens Auktioner i 2010.
Billedet var af maleren Theodor Phillipsen og har titlen Kvier ved Gammelgaards Brønd.
Billedet er malet på Saltholm.

Billedet måler 38 x 62 cm.
Maleriet blev købt af Christian Ørnberg i 1936 for kr. 5.000 [2012: ca. kr. 171.000]
Det vurderedes i sept. 1938 til kr. 4.800 og købtes ved auktionen af bankdirektør Georg Jacobsen
(boets eksekutor og nær ven af Christian Ørnberg) for kr. 5.330.
Ved Georg Jacobsens død i 1960 solgtes maleriet for kr. 4.000 [2012: ca. kr. 51.000]
Ved auktionen i 2010 hos Bruun Rasmussen var billedet vurderet til 30.000 – 50.000 kroner.
Det blev solgt for 40.000 kroner.

Også dette maleri
af Johannes Larsen:
Moselandskab
med flyvende
ænder
hang på Døckerslund.
67 x 74 cm; 1924.
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TBT- virksomheden – med Christian Ørnberg i fokus
Thomas B. Thrige = personen selv;
TBT = virksomheden.
Thomas B. Thrige blev født i 1866 og var altså 12 år ældre end Christian Ørnberg.
Thomas B. Thrige var i årene 1889-92 ansat i Thomas A. Edisons
Laboratorium i USA, hvor han bl.a. arbejdede med ’undersøgelser og
prøvning af de betydende konkurrenters paa markedet værende maskiner’.
Med hjælp fra Edison kom han derefter til at arbejde hos General
Electric i USA.
Thomas B. Thrige var TBT-virksomhedens skaber. Han var en gudbenådet iværksætter, der helst ville være på værkstedet, hvor tingene
– under hans hænder – blev skabt eller bygget op fra grunden. Men
Thomas B. Thrige havde også en særlig evne til at forudse de muligheder, der frembød sig for den praktiske anvendelse af elektricitet
såvel til lys som til kraft.
I 1894 startede han egen virksomhed: Værksted for elektrisk og mekanisk Arbejde, Vand- og Gas-installation, samt Centralvarmeanlæg.
Dette værksted lå først i Kongensgade i Odense, men flyttede hurtigt
til større lokaler ved Klingenberg – ved åen lige neden for Sct. Knuds
Kirke. Her påbegyndtes også fremstilling af cykler og man fremstillede
stort set alle cykeldelene fra grunden.
Det er på dette tidspunkt, at virksomheden TBT blandt sine leverandører har firmaet N.A. Schjørring i København, hvor Christian Ørnberg
var repræsentant/sælger.
I dag ville Thomas B. Thrige vel blive kaldt en ’nørd’. Ansættelsen af
Christian Ørnberg gav ham mulighed for helt at hellige sig det han
brændte for, nemlig udviklingen af elektriske maskiner af enhver art og til mange forskellige formål.
Hans mekaniske værksted og cykelproduktionen blev dog hurtigt nedlagt. I 1898/99 fik han bygget
sin egen første fabrik på Tolderlundsvej.
I eftertiden er Thomas B. Thrige beskrevet som ’en af de banebrydende og mest monumentale skikkelser i en industriel epoke i Danmark’. Og det var dette livsværk – TBT som førende virksomhed af sin
art i Danmark – som Christian Ørnberg i sit liv var den ’næstkommanderende’ – og fra 1927, henholdsvis 1934 – øverste direktør for.
Thomas B. Thrige er beskrevet som en person, der nødigt ’førte sig
frem’. F.eks. afstod han som oftest fra at holde taler. Heri ser jeg en
parallel til Christian Ørnberg, som jeg ikke har kunnet finde noget
eksempel på at have ’ført sig frem’ i det offentlige rum. Begge sad de
dog (naturligt nok) i div. bestyrelser relateret til TBT – f.eks. i De forenede Automobilfabrikker A/S, der blev skabt i 1918 og i Vognfabrikken Scandia A/S i Randers, der blev købt i 1930. Desuden deltog
Christian Ørnberg i flere interesseorganisationer. Se sidst i dette afsnit
om Christian Ørnbergs samlede antal tillidsposter.
Til Thomas B. Thriges ’beskedne gemyt’ kan tilføjes, at han i 1933/34
afslog en opfordring fra Odense Byråd om at lade en gade i Odense
opkalde efter sig. Dette er dog senere sket ved et ganske brutalt gadegennembrud omkring 1970, der nu forsøges modificeret. Gadegennembrudsprojektet omkring 1970 blev i øvrigt udført med bl.a. Christian Ørnbergs svigersøn Poul Wibrand (gift med datteren Ebba Ørnberg og min fader) som en af de ledende ingeniører.
Det var bestemt ikke et projekt min far syntes om!
Christian Ørnberg er af efterkommere til personer, der levede på den tid, blevet kaldt Skibhuskvarterets ’grå eminence’. – tilbagetrukket, men særdeles velorienteret og ’styrende’ på det stille plan.
TBT’s tekniske direktør Viggo Meyer har i sin nekrolog over Christian Ørnberg skrevet, at han: ”…
havde en evne til at holde sig underrettet om alle firmaets forhold”. Viggo Meyer var leder af TBT’s
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Københavnsafdeling fra 1913 og havde arbejdet tæt sammen med Christian Ørnberg fra 1927,
hvor han blev udnævnt til teknisk direktør ved hovedfabrikken i Odense.
Thomas B. Thrige er også beskrevet som ’meget hjælpsom og afholdt
af sine medarbejdere’. Han viste stor interesse og omsorg for alle
firmaets ansatte på såvel det sundhedsmæssige, som det uddannelsesmæssige område og for medarbejdernes ve og vel.
Virksomheden TBT blev i hele den periode, hvor stifteren selv levede
og Christian Ørnberg var ansat i firmaet, anset som et lige så godt og
sikkert arbejdssted som Kommunen.
Christian Ørnberg er beskrevet som respekteret, men nok også frygtet. Myndigt og bestemt traf han sine afgørelser – skriver Ivar Egebjerg, der har mødt ham. Egentlig oplever jeg, at Christian Ørnberg
’matchede’ Thomas B. Thriges holdning til medarbejderne, men i
praksis agerede på en ganske anden måde. Dette skal vurderes i
forhold til bl.a. den tids voldsomme brydninger mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere.
Da fuldmægtig Christian Ørnberg i 1904 blev ansat i virksomheden,
der dette år var nået op på 88 medarbejdere, overtog han hurtigt – fra
Thomas B. Thrige – flere og flere opgaver såvel med hensyn til TBT’s
indre anliggender, som opgaver overfor kunder og leverandører. Meget snart blev Christian Ørnberg Thomas B. Thriges nærmeste og
mest betroede medarbejder.
Thomas B. Thrige har selv i et indlæg i fagbladet Ingeniøren fra 1931 skrevet dette om sin første tid
i firmaet:
Hvis jeg vil prøve at se tilbage paa den Tid, hvor jeg har drevet selvstændig Virksomhed, og mit
personlige Arbejde, saa har vel nok de første 10 Aar været de sværeste, da jeg maatte være alt
selv: Konstruktør, Værkfører, Instruktør, Indkøber og Sælger, Bogholder, samtidig med at Udearbejde og Studier i Udlandet krævede mange Rejser.
Min første, men ogsaa vigtigste Hjælp og virkelig højre Haand fik jeg med Herr Ørnberg i 1904,
som i forbavsende kort Tid lettede mig for alt det forretningsmæssige Arbejde og senere tillige
det administrative, disse Grene, som aldrig har ligget for mig med min udelukkende praktiske
Uddannelse.
Før år 1900 var der allerede i udlandet store firmaer i samme branche: Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG i Tyskland, oprettet i
1883); Almäna Svenska Aktiebolaget (SEAS i Sverige, oprettet 1883);
General Electric Company (GE i USA, oprettet i 1892). Og desuden
nogle store firmaer i England. Det har formentlig været disse firmaers
motorer, som Thomas B. Thrige i sin tid i USA havde mulighed for at
ikke bare at afprøve, men vel også har ’afluret’ de bedste finesser fra!
Elektrificeringen tager for alvor fart i begyndelsen af 1900-tallet. F.eks.
fik alle danske provinsbyer et elektricitetsværk, med en deraf følgende
mulighed for brug af elektricitet i landbruget og i industrien. Og her
drejede det sig om såvel elektromotorer, dynamoer (jævnstrøm),
generatorer (vekselstrøm), som transformere.
I 1905 var der i Danmark 36 byer med eget elektricitetsværk – i 1910
var tallet steget til 236 byer med eget elværk.
I 1906 byggede TBT sit eget elektricitetsværk til brug for virksomheden, men tilbød samtidig at levere el til Odense Havn, hvortil Odense
Kommunes eget ledningsværk ikke rakte. Og i 1911 traf man aftale
med Odense Kommune om levering af el til Sct. Hans Landsogn
(selvstændig kommune). Måske har det for så vidt denne sidste beslutning ikke været helt uden betydning, at Thomas B. Thrige selv var
medlem af Odense Byråd i perioden 1909-13 (han var formand for
Teknisk Udvalg), samt at Christian Ørnberg i 1909 selv var flyttet til
Sct. Hans Landsogn. Her fornemmer jeg eksempelvis den ’grå eminence’ bagved!
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Konkurrencen om levering af elmotorer var hård. I bogen Thomas B. Thrige 1894-1934 nævner
Ivar Egebjerg et eksempel på levering af 90 elmotorer i 1909 i forbindelse med bygningen af et
elektricitetsværk i Ringe på Sydfyn. På TBT havde man virkelig anstrengt sig for at afgive et særligt
billigt tilbud og var overbevist om at få ordren. Det viste sig dog, at TBT’s tilbud lå små 20 % over
konkurrenternes tilbud og man blev spurgt, om der evt. kunne foreligge en fejltagelse. Og her fornemmer jeg Christian Ørnbergs anerkendte forhandlingsevner. Til Ringe Elektricitetsværk blev
meddelt, at der så sandelig forelå en ’fejl’ – man rettede priserne ind og fik ordren. For TBT blev
det en stor tabsgivende forretning, der dog satte voldsomt skub i udviklingen af masseproduktion
og ’på (kort) sigt’ vandt man en fremtid som storfabrik af elektromotorer.
I 1913 vandt TBT en licitation om levering af 250 elmotorer til Fredericia Elektricitetsværk. Her skulle man i gang med forsyning af oplandet med strøm. Og nu var det vekselstrøm, der via højspændingsledninger overførte strømmen. Og hertil fordredes transformatorer, som TBT også kunne
levere.
Ivar Egebjerg skriver, at skønsmæssigt 75 % af alle elmotorer i det danske landbrug dengang blev
leveret af TBT!
Med hensyn til transformatorer leverede TBT i 1915 sådanne til NESA (Nordsjællands Elektricitetsog Sporvejsselskab) og i 1916 til Københavns Belysningsvæsen.
Før 1. Verdenskrig var TBT Danmarks største leverandør af elektriske maskiner. Og TBT var på
dette tidspunkt blandt de største virksomheder i Danmark.
Efter 1. Verdenskrig tog elektrificeringen yderligere fart. Således elektrificeredes hele Sønderjylland
på kun 3 år fra 1922-25. Også her var TBT helt centralt placeret.
Denne statistik over produktionen af antal motorer illustrerer den enorme udvikling i den periode,
hvor Christian Ørnberg var prokurist og senere direktør i TBT:
Statistikken er fra bogen Thomas B. Thrige 1894-1934 ved Ivar Egebjerg.

Jf. bogen Thomas B. Thrige – Primus motor står i afsnittet af Per Boje følgende:
Direktør Ørnberg fra Thrige konstaterede i 1926 ikke uden en vis stolthed, at ”salget af gængse, normale motorstørrelser i konkurrence med udlandet, har i mange år været mit (virksomhedens) hovedfelt, og jeg var i stand til før krigen (d.v.s. før 1914) at holde udlandet stangen i
så høj grad, at der ikke var større (pris)forskel end ca. 5 %. Resultatet heraf var dengang, at
tyske firmaers salg af kurante motorer i provinsen her i landet gik meget tilbage”.
Den foregående skildring af Thriges udvikling viser, at Ørnbergs stolthed på virksomhedens
vegne ikke var uden en vis berettigelse.
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Fra bogen af René
Schrøder Christensen (nr. 10 – se neden for) har jeg hentet dette kort fra
Odense 1904 med
indtegnede TBTvirksomheder.
Firkanten rummede
selve motorfabrikken
TBT.
Rytterkasernen
rummede først automobilfabrikken
Thrige (med biler af
samme navn) og
senere De forenende
Automobilfabrikker
med bilmærket Triangel.

Som nævnt fremstillede Thomas B. Thrige fra 1909 også biler på en
fabrik på Nørrebro i Odense: Automobilfabrikken Thrige. Christian
Ørnberg havde en af disse biler med nummerpladen ’M 193’. Denne
fabrik blev i 1918 sammenlagt med to tilsvarende fabrikker og blev
derefter til De forenede Automobilfabrikker, der primært fremstillede
lastvogne og busser af mærket Triangel.
På fabrikken Scandia i Randers, som Thomas B. Thrige købte aktiemajoriteten i i 1930, fremstilledes primært jernbanevogne med dieselmotorer. Ved elektrificeringen af Københavns nærtrafik (S-tog)
leverede TBT en stor del af motorerne og herfra fortsatte udviklingen
til sporvognsmotorer.
Selvom TBT gennem årene, medens Christian Ørnberg var ansat der,
leverede til det danske marked, blev der i gennemsnit eksporteret ca.
40 % af produktionen til udlandet. Dette må for Christian Ørnberg
have medført mange forretningsrejser til udlandet.
Fra 1927 havde TBT en filial i London.
TBT eksporterede også til Rusland før 1. Verdenskrig. Denne eksport
ophørte efter Oktoberrevolutionen, men blev på Christians Ørnbergs
foranledning forsøgt genoptaget i begyndelsen af 1930-erne. Se også
om dette i hovedafsnittet om Christian Ørnberg.
Med hensyn til TBT’s antal medarbejdere er det nævnt, at virksomheden ved Christian Ørnbergs ansættelse i 1904 havde 88 medarbejdere. Lige før 1. Verdenskrig var medarbejderantallet på ca. 500 og TBT
blev dermed Odenses største virksomhed. Denne position holdt TBT indtil 2. Verdenskrig, hvor
Odense Stålskibsværft (A.P. Møller), der var blevet startet i 1917-18, havde omkring 1500 ansatte
og dermed var på niveau med TBT, der i øvrigt var storleverandør af div. motorer til netop dette
værft.
I den mellemliggende tid havde der dog været store svingninger i medarbejderantallet. Ivar Egebjerg skriver i bogen Thomas B. Thrige 1894-1934, at der i 1930 var 1200 medarbejdere, men dette var i 1933 gået ned til 1000 medarbejdere. Dette skyldtes de internationale konjunkturers op- og
nedgange. Christian Ørnberg var – på det overordnede plan – centralt placeret i de fyringer og
ansættelser, der var nødvendige i denne forbindelse – i samarbejde med fabrikkens mellemledere
og tillidsrepræsentanter.
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Neden for en illustration af TBT’s bygningsmæssige udvikling i årene 1898-1944.
I bygningen nederst på tegningen startede Christian Ørnberg sin karriere. Thomas B. Thriges egen
villa ses til højre på tegningen. I årene medens Christian Ørnberg var ansat i TBT opkøbte man i
gennemsnit mindst en ny grund hvert år – heri dog inkluderet grundkøbene på Nørrebro, hvor bilfabrikken lå.

Illustration fra bogen: Thomas B. Thrige 1894-1944.
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Udover elektromotorer til brug i Danmark og i udlandet blev TBT efter 1. Verdenskrig storleverandør af div. maskiner til brug på skibe. Det var f.eks. dæksspil, lossespil, ankerspil, styremaskiner og
dækskraner.
TBT leverede bl.a. til Burmeister og Wain i København og til Skibe bygget af A.P. Møllers værfter
og ØK.
I bogen Thomas B. Thrige 1894-1944 nævnes, at der på alle verdenshave sejlede TBT’s skibsmaskiner på mere end 600 moderne dieselmotorskibe. Her iblandt på de tidl. DSB-færger og endnu i
dag er der TBT-motorer i Kongeskibet Dannebrog.
Thrigenavnet blev tidligt kendt for elevatorer. Snart kom der div. hejseværker og elektriske taljer til.
Ved de mange forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, der har været
med div. medarbejdergrupper, har Christian Ørnberg spillet en central
rolle.
Smeden I.V. Werner, der senere blev Odenses første socialdemokratiske borgmester, var i en lang årrække ansat på TBT. Ved et foredrag
i 1941 i forbindelse med 75-årsfesten for Thomas B. Thrige (født
1866) sagde han bl.a. dette om Thomas B. Thrige:
Jeg har som repræsentant for en af de største grupper af arbejdere, smede- og maskinarbejdere, i mere end 25 år haft forbindelse
med denne virksomhed, og navnlig i tiden 1905 til omkring 1920
havde jeg mange forhandlinger med fabrikanten, angående arbejds- og lønforhold. Disse forhandlinger kunne til tider være ret
skarpe i sin form. Jeg lærte her at kende fabrikanten som en dygtig
fagmand, der vidste besked om tingene, og en mand, der vidste
hvad han ville.
Tage Kaarsted nævner dog i sin bog fra 1983 (Thomas B. Thrige –
Primus motor), at Christian Ørnberg hurtigt var blevet TBT’s ’stærke
mand – formentlig kort efter hans ansættelse’, hvorfor jeg tolker foran
nævnte udtalelse på den måde, at Christian Ørnberg nok har været
ret så central i forhandlingerne!
Dette bestyrkes også af dette citat af Per Boje fra samme bog om en
konflikt vedr. akkorder på TBT i 1913:
En klage fra arbejderne henviste Thrige til driftslederen.
Ørnberg frabad sig enhver indblanding fra arbejderne og skulle ifølge disses referat ”nok selv
ordne alle forhold inden for fabrikken”.
Og videre skriver Per Boje:
Ørnberg varetog tidligt forhandlingerne med arbejderne om løn- og arbejdsforhold. Han formåede formentlig i højere grad end Thrige at få forhandlingerne til at glide, selv om både Ørnberg og Thrige fra arbejderside opfattedes som hårde negle, der
søgte at sikre virksomhedens indtjening ved at holde igen på omkostningerne, herunder lønningerne.
En anden kendt smed, der har været ansat på TBT, var Hans Rasmussen, der har skrevet bogen Ilden i min esse. Hans Rasmussen
var ansat på TBT fra 1925-33 (heraf som tillidsrepræsentant fra 193133) for derefter at fungere som den lokale formand for Dansk Smedeog Maskinarbejderforbund i Odense fra 1933-35. I begge stillinger
havde han forhandlinger med Christian Ørnberg. Og det var i en tid
med meget stærke brydninger imellem arbejdere og arbejdsgivere.
Det var f.eks. i 1920-erne flere omfattende lock-out’er.
If. Hans Rasmussen var der på TBT en del spontane strejker og mand
og mand imellem var det et stående mundheld i Odense, at hvis der
ikke een gang om ugen forekom en ulovlig og uvarslet strejke hos
Thrige, så var der sygdom i huset.
Hans Rasmussen skriver om Christian Ørnberg, at denne i forbindelse
med hans valg som tillidsrepræsentant sikrede hans fortsatte ansættelse idet værkstedslederen havde forsøgt at få ham afskediget.
Videre skriver Hans Rasmussen om Christian Ørnberg (uddrag):
- Direktør Ørnberg var en myndig, autoritær skikkelse. Skulle tillidsmændene tale med ham, skete det ved, at man stod foran hans

65
skrivebord. Hvad man fremførte stående, blev af den siddende direktør allernådigst noteret
ned. Det ville så blive ”gjort til genstand for en nærmere undersøgelse”.
- Ørnberg var for så vidt ens over for alle. Han havde jo sin meget store andel i virksomhedens hele vækst. Var Thrige den geniale opfinder, tekniker og organisator, så var Ørnberg den
forretningsmæssige, dygtige leder, som firmaet ikke kunne have undværet. Hans selvfølelse
var da på en måde berettiget. Han følte sig som lederen og følte lederens forpligtelser.
Også funktionærerne havde at stå ret for ham. Også med dem
hersede han. De skulle ikke være finere end arbejderne i forhold til
ham. Det hændte, at han kaldte dem ind og gav dem en reprimande, uanset der var repræsentanter for arbejderne til stede. Faderligt kunne han lade dem forstå, at de nok om morgenen kunne
hænge deres hatte på knagerækken – men det var ikke meningen,
at de samtidig skulle efterlade hjernen samme sted!
- Direktør Ørnberg vogtede altid nøjeregnende over omkostningerne. Han var ikke uden lune i vore forhandlinger. Jeg fremførte
engang et lønkrav for de montører, der rejste rundt i landet for at
installere transformatorer, elevatorer o.l. Han afviste kategorisk
kravet. Hvorfor i alverden skulle de dog have lønforhøjelse? De
herrer var aflønnet som stationsforstandere.
Jo, Ørnberg var en af de hårde negle.
Og så tilføjer Hans Rasmussen:
Det var sikkert også på mange måder nødvendigt, hvis virksomheden skulle køre. Han havde fuldt op at gøre og lagde sine fremragende evner som administrator og handelsekspert for dagen. Uden
Chr. Ørnberg tror jeg ikke, at virksomheden havde været i konstant
vækst.
Mens jeg var forbundssekretær, blev jeg kaldt over til mægling på
min gamle arbejdsplads, Thomas B. Thrige i Odense [mellem 1935
og 1938]. Mine kammerater kunne stadig ikke få ordentlige lønninger på virksomheden. Direktør Ørnberg havde kun villet give nogle
få øre mere. Og så kom den unge sekretær fra Smedeforbundet
anstigende til mægling. Ørnberg var rasende. Han var hverken til
at hugge eller stikke i. Han havde jo allerede givet tillæg. Han kunne da ikke blive ved!
Så fik jeg en lys idé og sagde til ham: ”Hør nu her, direktør Ørnberg, jeg er selv gammel smed
her fra Thomas B. Thrige. I min tid havde vi jo det samme vrøvl. Da vi engang kom med vore
lønkrav til Dem, sagde De til os: - Når virksomheden er blevet stor og velkonsolideret, så skal
arbejderne komme til min barm, og så skal guldet flyde fra mine bryster! Lad nu guldet flyde fra
Deres bryster, Ørnberg!”
Den kunne han ikke stå for. Han brummede højt – og vi fik endnu
et løntillæg!
Til yderligere belysning af Christian Ørnbergs ’gemyt’ tjener også dette citat:
Bortset fra Protektors første Aar var Direktør Chr. Ørnberg, Thomas B. Thrige, Dirigent i en Aarække (1926-1934). Selv med sin
undertiden ret diktatoriske Afgørelse af de drøftede Problemer, og
selv om han undertiden maatte vige Dirigentpladsen, naar
Spørgsmaal, som netop berørte Protektors Forhold til Elektromotorfabrikanterne Forening [Dynamotor, se næste side], hvori Direktør Ørnberg var primus motor, hyldede dog altid Protektors Generalforsamling Direktør Ørnberg for hans udmærkede ledelse.
Protektor var en sammenslutning af provinsinstallatører. Citatet er fra
bogen Protektor 1923-1948 og er skrevet af Åge Schiott, der i en lang
årrække var foreningens sekretær og i denne egenskab har mødt
Christian Ørnberg mange gange.
Ved generalforsamlingerne var der i den omtalte periode 300-500
deltagere.
Der er delte meninger om, fra hvornår Christian Ørnberg reelt fungerede som direktør for TBT.
Tage Kaarsted har, ved omtalen af Christian Ørnbergs udnævnelse
(af Thomas B. Thrige) i 1927 til administrerende direktør, skrevet at
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han på dette tidspunkt i realiteten allerede i mange år havde styret fabrikken.
Per Boje har i samme bog skrevet, at Christian Ørnberg senest fra begyndelsen af 1920-erne var
den daglige leder af virksomhedens kontakter udadtil og for personalepolitikken.
I Blå Bog, som han formentlig selv har skrevet teksten til, står alene om dette: I Firmaet Thomas B.
Thrige, Odense fra 1904; Direktør i Thomas B. Thriges Fond 1933.
Kortere og mere ’underdrejet’ kan det vel næppe skrives!
Da Christian Ørnberg i december 1933 (med virkning pr. 2. januar 1934) bliver udnævnt til Ridder
af Dannebrogsordenen står i begrundelsen, at han har været direktør fra 1916. Dette har han
næppe selv skrevet.
I april 1920 samledes i Odense en lille gruppe borgere, der repræsenterede byens absolutte storindustri. Blandt disse var prokurist Ørnberg, der indgik i en lille hurtigtarbejdende gruppe, der skulle formulere et udkast til hvordan man kunne komme arbejdskampenes samfundsskadelige virkninger [i Odense] til livs. I det store og hele fulgte
man modellen fra en tilsvarende forening i København og foreningen
Samfundshjælpen i Odense var en realitet samme år.
Foreningen i Odense konstituerede sig med et bestyrelsesråd, hvor
Christian Ørnberg blev medlem af forretningsudvalget. Christian Ørnberg foreslog på et af de første bestyrelsesrådsmøder, at kontoret
skulle have en fingeret postadresse, så det ikke blev alt for kendt. Han
frygtede tilsyneladende, at det kunne blive svært at holde løftet til de
aktive medlemmer, når alle kendte Samfundshjælpens kontoradresse.
Dette forslag var der dog ikke tilslutning til.
(Jf. Odensebogen 1992. Artiklen: Samfundshjælpen. Strejkebrydere
og arbejdskampe i Odense omkring 1920.)
I 1922 stiftedes brancheforeningen Dynamotor. Om dette skriver Per
Boje i bogen Thomas B. Thrige – Primus motor:
Før 1914 havde de danske elektromotorfabrikker ifølge Ørnberg,
Thrige, arbejdet ”ude i landet på hæderligt grundlag og uden urimelig konkurrence, endskønt der ikke forelå prisaftaler”. Det var ikke tilfældet efter 1919, så for at standse ”efterkrigstidens meningsløsheder” blev brancheorganisationen Dynamotor stiftet i foråret 1922.
Formålet med Dynamotor var at muliggøre prisaftaler og disses overholdelse. Foreningens
medlemmer var danske producenter af dynamoer og elektromotorer.
Og lidt længere fremme i samme artikel, skriver Per Boje om oprettelsen af Dynamotor:
Thrige var uden tvivl reelt primus motor inter pares. Direktør Ørnberg, der varetog Thriges kontakt med Dynamotor, viser gennem
tonen i sine skrivelser, at han repræsenterede en stor virksomhed.
Det var saglige skrivelser, men også med forventning om de øvrige
medlemmers accept af eventuelle forslag. Forslag fra de andre
medlemmer, kunne nok få Ørnbergs tilslutning, dog som oftest
først efter en række ændringer. Af enkelte forhandlingsreferater
ses, at Ørnberg ofte kom med indlæg, og at andre indlæg som oftest var et med- eller modspil til Ørnberg og ikke til de øvrige medlemmer.
Eller som direktør Hans L. Larsen, der fra 1931 var formand for
Dynamotor udtrykte det i forbindelse med nogle forhandlinger om
branchens samarbejde: ”Er der nogen, der har føling med forholdene i al almindelighed, og er der nogen, der ikke har grund til
ængstelse for at blive ”narret” under en evt. forhandling, tør jeg nok
antyde, at det er lederen (Ørnberg) af landets største virksomhed
inden for den elektriske branche”.
I sin egenskab af medlem i Dynamotor var Christian Ørnberg under
kriserne i 1925-27 og i 1930-erne en central og særdeles aktiv person. Bl.a. var Christian Ørnberg en væsentlig person, når der sendtes
skrivelser til offentlige myndigheder om evt. beskyttelse af branchen. I
denne forbindelse har Christian Ørnberg haft kontakter til det daværende Industriråd.
Christian Ørnberg var generelt imod offentlig støtte. Dog mente han,
at man til imødegåelse af andre landes restriktioner kunne/burde beskytte hjemmemarkedet.
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Christian Ørnberg blev i 1927 af Thomas B. Thrige udnævnt til direktør og ved samme lejlighed
blev Viggo Meyer flyttet fra afdelingen i København til fabrikken i Odense som teknisk direktør.
I bogen Thomas B. Thrige – Primus motor skriver Tage Kaarsted i
denne forbindelse:
Mens Meyer var optaget af tegnestuen, havde Ørnberg i realiteten
allerede i mange år styret fabrikken med fast hånd og med en udstrakt dispositionsfrihed. Det er svært for ikke at sige umuligt at
fastslå, hvornår Ørnberg blev en stærk mand eller den stærke
mand i virksomheden, men det er formentlig sket kort efter hans
ansættelse. Thrige var fabrikant eller ’mekanicus’, Ørnberg forretningsmand og administrator med overblik. De to supplerede hinanden på glimrende vis.
I 1927 var der på TBT godt 1000 medarbejdere.
Jf. Ivar Egebjerg var det en klar holdning på TBT, at
man hjalp sig først og fremmest med en yderst økonomisk Virksomhedsledelse – baade driftsmæssigt og anlægsmæssigt. Man
gennemførte en stor Virksomheds Produktion med en lille Virksomheds Administration.
Dette var Christian Ørnbergs holdning, men den må have tæret hårdt
på helbredet!
I løbet af året 1933 blev der efter ønske fra Thomas B. Thrige selv
taget initiativ til ændring af hans virksomheder til fondsejet virksomhed. Dette skete med forbillede i Carlsberg-Fonden.
De virksomheder, der indgik i fonden var ud over hans egen virksomhed TBT også hans store aktieandele i De forenede Automobilfabrikker A/S og i Vognfabrikken Scandia A/S, samt TBT-filialen i København, der rummede en større reparationsafdeling.
Fondens værdi på det tidspunkt blev ansat til 5½ mio. kr. [2012: ca.
200 mio. kr.]
Fondens formål var – ud over selve TBT’s sunde vækst:
At være til gavn for dansk industri og håndværk.
3. Ved hjælp til fremme af sådanne videnskaber, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for industrien eller håndværkets trivsel og/eller
4. Ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af
fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for industri eller
håndværk.
Med dette skifte fra enmandsejet virksomhed, med Thomas B. Thrige
som øverste og eneste ansvarlige, ændredes TBT til at have en bestyrelse som øverste ansvarlig. Og denne bestyrelse ansatte pr. 1.
januar 1934 Christian Ørnberg som administrerende direktør. Denne
ændring i hierarkiet kom ikke til at gå helt stille af. Imellem Thomas B.
Thrige og Christian Ørnberg kom der gnidninger når førstnævnte ikke
kunne frigøre sig fra sin hidtidige frihed til at handle spontant. Thomas
B. Thrige var naturligt nok formand for bestyrelsen, men denne måtte
flere gange i årene 1934 til 1938 drøfte kompetanceforholdene i relation til virksomhedens direktør.
Mange af disse stridigheder bundede i – som Tage Kaarsted skriver –
at Thrige ikke kunne affinde sig med, at han ikke længere var enevældig konge i det af ham selv opbyggede imperium. Men hertil kom
også, at Thomas B. Thrige på dette tidspunkt var svækket af alderdom. Han var nu omring 70 år gammel og havde omkring 1933 haft
en mindre hjerneblødning
Ivar Egebjerg skriver i bogen Thomas B. Thrige 1984-1944 bl.a. dette
om Christian Ørnberg som direktør:
Som Virksomhedens Direktør øvede han en enestaaende Indsats,
der satte sig stærke Spor, og hans Navn er uløseligt knyttet til
Virksomhedens Fremgang og Anseelse.
Myndigt og bestemt traf han sine Afgørelser, men altid efter nøje
Afvejelse af, hvad der var det rigtigste og bedste.
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Han forstod at knytte de rigtige Folk til Fabrikkerne og at skabe Respekt om og Tiltro til Virksomheden. Hans store arbejde kom paa mange Omraader til at præge Udviklingen, og hans
levende praktiske Sans og hans meget betydelige Evner som Organisator og som Forhandler
medførte iøjenfaldende Resultater i Virksomhedens Drift og Trivsel.
Per Boje skriver i forbindelse med byggeplaner i 1938 for filialen i København, dette:
Direktør Ørnberg ønskede et ”præsentabelt, gedigent domicil”. Det udtrykker ganske godt den
solide, jordbundne Ørnberg, der førte virksomheden gennem krisefyldte perioder.

Tillidsposter
Jf. Blå Bog:
Fyens Jernindustri-Forening. Formand for bestyrelsen.
De forenende Automobilfabrikker i Odense A/S. Næstformand i bestyrelsen.
Vognfabrikken Scandia A/S, Randers. Medlem af bestyrelsen.
Foreningen af Fabrikanter (af elektriske maskiner) i Jernindustrien i Provinsen. Medlem af
bestyrelsen – senere næstformand.
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark. Medlem af
Forretningsudvalget.
Ikke nævnt i Blå Bog:
Thomas B. Thriges Filial A/S, København. Den tidligere filial (fra 1901) blev i 1919 omdannet
til et aktieselskab. Christian Ørnberg var medlem af bestyrelsen.
Odense Installatørforening. Her var Christian Ørnberg fra før 1. Verdenskrig sekretær.
Provinsinstallatørforeningen. Revisor gennem mange år.
Samfundshjælpen i Odense. Forening til imødegåelse af arbejdskampes samfundsskadelige
virkninger. Oprettet i 1920. Her var Christian Ørnberg medlem af bestyrelsen og blev indvalgt
i forretningsudvalget.
Dynamotor; sammenslutning af danske producenter af dynamoer og elektromotorer, dannet i
1922. Medlem af bestyrelsen i og i denne forbindelse deltagelse i lovforberedende udvalg og
kommissioner.
Dansk Arbejdsgiverforening. Fra 19.5.1938 bliver Christian Ørnberg medlem af hovedbestyrelsen, der dengang var på 25 personer.
Ejendomsselskabet Sct. Anne A/S, Odense. Medlem af bestyrelsen.

Thomas B. Thriges lykønskningskort til Christian Ørnberg ved dennes 25-års jubilæum
Sidst i bogen Thomas B. Thrige 1894 – 1934 af Ivar
Egebjerg står:
En Mands Tanke har formet Virksomheden, men
mange Mænds Arbejde har været nødvendig for at
opbygge den. Trofast og dygtigt har der været arbejdet i de 40 Aar. I Kontorerne og i Fabrikslokalerne,
paa Tegnestuerne og i Salgsorganisationen har mange hver for sig ydet deres bedste og i Samvirksomhed
frembragt en Helhed, som har haft Vækst udover det
almindelige.
Dette vil ikke glemmes, men huskes vil det ogsaa, at
Grundlæggeren var een Mand. En Tekniker udover
det sædvanlige, en Fabriksorganisator, som forstod
Industriproduktionens inderste Væsen, øvede her sin
Livsgerning ved at skabe en Industri og gjorde sit
Land større ved at gøre det rigere paa Arbejdsmuligheder.
Det var denne person – Thomas B. Thrige – som
Christian Ørnberg i 34½ år var ’højre hånd’ for og det
var denne virksomhed Christian Ørnberg i hen ved 20
år var direktør for – formelt fra 1927 og til sin død i
august 1938.
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Litteratur vedr. TBT.
(Nævnt i rækkefølge efter udgivelsesår)
1

Thomas B. Thrige 1894 – 1934, ved Ivar Egebjerg. Udgivet i 1934 ved firmaets ændring fra
enmandsejet virksomhed til fondsejet virksomhed.
Heri mange fotos fra fabrikken fra den tid, hvor Christian Ørnberg var ansat.
I bogen findes alene eet foto af Christian Ørnberg – ingen omtale ud over den nøgterne registrering af, at han i 1904 blev antaget som fuldmægtig.
Dog er der afsat en side – med fotos – til arbejdere med 25 års jubilæum, men her iblandt
findes ikke Christian Ørnberg!
I bog nr. 2 er i forordet nævnt, at bog nr. 1 i sin Tid blev udarbejdet under Tilsyn af og efter
personlig Anvisning fra Fabrikant Thrige og Direktør Ørnberg. (Min understregning)

2

Thomas B. Thrige 1894 – 1944, udgivet af Thomas B. Thriges Fond i 1944.
I såvel bog nr. 1 som i bog nr. 2 findes et kapitel, der er skrevet af Thomas B. Thrige selv.
Dette kapitel vedrører tiden fra hans fødsel i maj 1866 til købet af den første grund på Tolderlundsvej i 1898.
I denne bog har Ivar Egebjerg mere frit kunne skrive personligt om såvel Thomas B. Thrige,
som om Christian Ørnberg.

3

I ord og billeder – med venlig hilsen fra Thrige. Udgivet af Thomas B. Thrige – uden årstal,
men formentlig omkring 1953.
Hæftet er primært med fotos fra fabrikken og af firmaets produkter. Kort indledning om fonden og lidt historie (centrale årstal, produktions-, areal- og medarbejderantal).

4

Ilden i min esse. Hans Rasmussen under redaktion af Ib Koch-Olsen. Forlaget Fremad 1977.
Heri omtales Hans Rasmussens forhandlinger/møder med Christian Ørnberg.

5

Thomas B. Thrige – primus motor. Fra el-industriens barndom. Af Tage Kaarsted og Per
Boje.
Udgivet af Thomas B. Thriges Fond, december 1983 – i 50-året efter start af fonden.
Denne vurderer jeg at være den væsentligste kilde til TBT’s historie før 1940.

6

Odensebogen 1991 – artikel af Per Boje.

7

Odensebogen 1992 – artikel af Holger Dyrbye

8

Odensebogen 1995 – artikel af Hans Rasmussen.

9

De store iværksættere. Thomas B. Thrige og Chr. Ørnberg. Thriges virksomheder gennem
100 år. Hans Pedersen. Udgivet af Books on Demand, 2008.
Bogen er i forordet nævnt som skrevet efter inspiration og opfordring af Lisbeth Ørnberg
[Gudrun Elisabeth Pedersen]. Hun var gift med Christian Ørnbergs søn Jørgen Christian i
dennes 2. ægteskab [gift 1977].
I afsnittet om Christian Ørnberg er der desværre nogle faktuelle fejl. Bogen rummer også
omtaler af direktørerne efter Christian Ørnberg.

10

Thrige – mennesket & virksomheden. René Schrøder Christensen. Udgivet af Odense Bys
Museer, 2010.
Denne bog tilstræber – jf. forordet – at fortælle historien om Thomas B. Thrige og hans virksomhed i store træk set i relation til den generelle lokale, nationale og internationale udvikling . . . båret af en stærk illustrationsside. Omdrejningspunktet er den fysiske forandring –
fabriksbygningerne og produkterne.

Illustrationerne i dette afsnit om TBT-virksomheden – de smalle – er scannet fra bogen Thomas B.
Thrige – 1894-1944.
Med godkendelse fra Thomas B. Thriges Fond i marts 2013.
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Familierelation Christian Ørnberg ~ Thomas B. Thrige.
Under beskrivelsen af Charlotta Augusta Mumme er nævnt, at hun blandt sine aner har flere præsteslægter. Og præster er det generelt muligt at finde flere oplysninger om end om de fleste andre
samtidige – om end kilderne langt tilbage i tiden i mange tilfælde er historiske og derved mindre
sikre end senere i tiden.
Charlotta Augusta Mummes oldefader var præst i Vedsø ved Trondhjem i Norge. Hendes farfar
Christopher Gertsen Mumme bliver først præst i Aasted og Skærum vest for Frederikshavn i Danmark og senere – om end kun i et par år – biskop i Aalborg.
Indgifte i denne slægt er medlemmer af præsteslægten Bjørn/Ursin, der også er præster i Vendsyssel.
Andre aner i denne del af slægten er:
▪ Familierne Hemmet og Gregersen, der bl.a. rummer præster i Ribe Amt. En af disse bliver
biskop i Ribe.
▪ Familierne Baggesen og Stage, der rummer købmænd, rådmænd og en borgmester i Ribe.
▪ Familierne Buch, der rummer mange præster – bl.a. i Ribe Amt.
Denne slægt kan i øvrigt også findes blandt min fars aner, hvorfor min mors og fars slægt ’mødes’ her. Buch-slægten kan ses på nettet: Buch-netværket på: http://skivdal.dk/buch-net/
Og endelig er der blandt Charlotta Augusta Mummes aner slægten Barfod/Barfoed, der rummer
såvel mange præster, som herredsfogeder og herredsskrivere.
Denne slægt har spredt sig over det ganske Danmark og har grene i Norge og Sverige.
Om slægten kan læses i bogen Barfod Sagaen, hvorfra jeg har skannet de her benyttede vignetter
og der kan ses anetavler og meget mere på www.barfod-barfoed.dk/.
I den nævnte bog kan læses, at historikere mener slægten kan føres tilbage til vikingetiden, hvor
norske vikinger bosatte sig på øerne vest for Skotland. Bl.a. på Isle of Man, hvortil Harald Hårfager
foretog en ekspedition omkring 885 for at understrege sit overherredømme.
Det er interessant, at Isle of Mans ældste våben – det er fra sidst i 1200-tallet – bl.a. har 3 (menneske)ben gengivet. Slægten Barfod havde dengang en fod i sit våbenskjold.
Den familiemæssige relation mellem L. Christian P.A. Ørnberg og Thomas Barfod Thrige skal findes 12 generationer længere tilbage i tiden – midt i 1500-tallet. På den tid boede på Sædding Storgård i Nr. Nebel Sogn syd for Ringkøbing Fjord godsejer og herredsskriver (han var en kort overgang også herredsfoged) Laurits Jensen Barfod. Om hans hustru ved man kun, at hun hed Anne.
Han er formentlig født omkring 1530-35 og døde ca. 1585. Ægteparret havde bl.a. disse børn:
▪ Claus Lauritsen Barfod, der er blandt anerne til Thomas Barfod Thrige og søsteren
▪ Gertrud Lauritsdatter Barfod, der er blandt anerne til L. Christian P.A. Ørnberg.
Faderen til Laurits Jensen Barfod hed Jens Knudsen Barfod og han levede fra omkring år 1500 og
døde efter 1562. Han var også godsejer på Sædding Storgård og desuden herredsfoged og tingholder. Dennes farfader hed også Jens Barfod og han blev adlet af kong Christian I den 13. april
1455. Sædding Storgård blev i familiens eje knap 200 år frem i tiden.
Jens Barfod (den ældre), der levede fra ca. 1423 – ca. 1490, brugte dette segl, der er fundet på et
mageskiftebrev. Ved sin adling fik han tilladelse til at bruge det her viste våbenskjold.
Her er der ikke tale
om de såkaldt virkelige adelsslægter,
men om lavadel.
Barfodslægten gled i
løbet af nogle genrationer tilbage blandt
bondestanden!
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Udnævnelsesbrevet lyder således (fra bogen Barfod sagaen):
Wii Christiern med Guds Naade Dannemarckis, Norgis, Wendes oc Gottes Koning, Grefve udj Oldenborg oc Delmenhorst, Gør witterligh alle Mend, som nu er
oc komme skal, at Vj for Vor Elskel: Clerch og Tienners Hr. Tyge Terkelsen Cannick i Ribe Bøn skyld, saa oc for Troskab oc villig Tieniste, som denne brefwiiser
Jens Barfoed i Seddinge forn. Hr. Tyges Svoger oc hans rette Egtebørn oc Afkomme oss oc Vore Arfwinger oc Effterkommere Konger i Danmarck oc Riget hereffter
troligen giøre oc beviise maa, hafve undt oc gifvet, oc under oc gifver med dette
Vort obne Bref forn. Jens Barfoed oc hans rette egte Børn oc Afkom Frihed oc
Frelse, som andre Ridder oc Svenne udi i vort Rige Danmarck hafve med Skiold
oc Hielm til evig Tid, som er en bar Foed j et blaat Feldt i Skiolden oc tu Bøffel
Horn hvide oc blaa ofver Kors paa Hielmen effter di som her malet staar, oc Vor
oc Cronens Rettighed u forsømmet paa vort fri Bondegods oc Kiøbstad Gods, Thi
forbyde Vj alle ihvo de helst ere eller være kunde oc særdeles Fogder oc Embedsmend forskrefne Jens Barfod eller hans rette Egte Barn oc Afkom derudj at
hindre eller hindre lade, med Magt que eller u forrette j nogen Maade, under
Vor Kongl: Hefn oc Vrede. Datum in Castro Hafniensi, domenica quasimodo
geniti Anno Domini Millesimo quadringentisimo quinquagesimo quinto.
Om baggrunden for, at Jens Barfod bliver adlet, går der I familien Barfod det sagn, at han skulle
have lånt kongen penge. Christian I var ofte i pengeforlegenhed!
En langt, langt senere repræsentant for Barfod-slægten, nemlig Viggo Barfoed, der en overgang
skrev i dagbladet Berlingske Tidende og bl.a. udgav ’Ærbødigst’, har forfattet dette lille digt:
Stamfar Jens fra Nørre Nebel
har, om krøniken er sand,
lånt en farlig hoben penge
til den første Christian,
som kvittered ved at gøre
gamle Jens til adelsmand.

For Jens Barfoed tjente grunker
hver gang han med næveklask
solgte stude – men de penge
tabte efterslægten rask.
Samme vej gik adelsskabet,
det gik også af i vask.

Slægten spredtes over hele
landet, rundt i øst og vest.
Præster blev de næsten alle,
skåret over samme læst.
Mange børn og ingen penge.
Det er skæbnen for en præst.

Jens Barfod har tilsyneladende – ud over at dyrke sin jord – handlet med stude, hvilket også afspejles i våbenskjoldet med de to krydsende horn over hjelmen. Men her ud over har han også
været væbner, hvilket har indebåret, at han i rustning, hjelm og med håndvåben har skullet deltage
i kongens krigstogter.
Jens Knudsen Barfod har dengang hørt til de rigeste i Nr. Nebel
og han har bekostet nye stolestader i kirken i 1576. Dette har
medført, at han markerede sit helt eget stolestade forrest i kirken i
højre side – mandesiden – og for sin hustrus vedkommende var
det forreste stolestade i venstre side – kvindesiden –
mærket med hendes navn. I
dag ser disse gavle på stolestaderne således ud:
Stolestade i højre side:
over den gyldne fod står (ikke
med på gengivelsen):
LB 1576 =
Laurits Barfod, 1576
Stolestade i venstre side:
ANNE LAVRITS KVON
ANNO 1576.
Og det betyder så: Anne, Laurits’ kone; år 1576
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Søskende til Christian Ørnberg
Minna Cathrine Elisabeth Ørnberg
Hun blev født den 20. august 1880 og døbtes den 19. september samme år i Trinitatis Kirke.
På dette tidspunkt boede familien i Østergade 45, men flytteede få år efter til Østergade 38, hvor
Birger Christensens pelsforretning i dag har til huse. Det oprindelige hus er for længst nedrevet.
I FT 1901, hvor hun var 21 år gammel, var hun bogholder hos
fa. N.L. Thomsen. Da hendes far registrerer eget firma i 1902 er
nævnt, at hun havde prokura, hvilket måske kan pege på, at
hun har hjulpet til (været bogholder) i firmaet. Jf. FT 1906 var
hun nu flyttet til en bogholderstilling i fa. Nordisk Sækkekompagni. I FT 1911 er alene nævnt, at hun var prokurist, men ikke
i hvilket firma. En prokuriststilling er dog på et højere niveau
end en kontoriststilling. I øvrigt en stilling på niveau med hendes broder Christian – på den tid!
Ved alle disse tre folketællinger boede hun sammen med forældrene.
Foto her er fra marts 1904, hvor hun er 23½ år gammel.
Den 29. maj 1914 giftede hun sig i Svindinge Kirke på Østfyn
med Niels Jensen Thuesen, der ved vielsen havde titel af korrespondent. Han ernærede sig senere som grosserer.
Såvel brud som brudgom var 33 år gamle.
Når de blev viet i en kirke på Fyn, selvom de begge boede i
København, skyldtes dette, at her var brudens moster Christense Marie Qvortrup gift med præsten
Johannes Kattrup.
Brudgommen Niels Jensen Thuesen står i kirkebogen ved vielsen nævnt som ungkarl, men havde
dog i et tidligere forhold et såkaldt uægte barn, der var født i oktober 1913.
Efter sin vielse arbejdede hun i sin ægtefælles virksomhed, der havde kontor i deres lejlighed på
Serridslevvej på Østerbro i København.
I ægteskabet fødtes børnene:
▪ Gunnar Thuesen, født den 13. maj 1915 og død den 13. januar 2011 i en alder af godt 95 år.
Også han ernærede sig (lige som faderen) som grosserer i kemikaliebranchen, idet han fortsatte faderens virksomhed.
▪ Jarl Thuesen, født den 28. juli 1916 og død den 12. maj 2007 i en alder af knap 91 år.
Hans livsstilling var direktør, og dette var også inden for kemikaliebranchen.
Disse to sønner var jævnaldrende med kusinerne og en fætter hos morbroderen Christian på
Døckerslund i Odense. Her har de ofte ferieret ligesom især de to kusiner E+E (Ebba og Else) har
været på besøg hos fætrene, når forældrene – nok mest deres far – var i København.
I de første år af deres ægteskab arbejdede de begge for Foreningen af
danske importører af soda og andre alkalier, der eksisterede fra 191619 og var oprettet på baggrund af de vanskelige importforhold under 1.
Verdenskrig. Hans stillingsbetegnelse var sekretær, hendes var bogholder. Formanden for foreningen hed i øvrigt til efternavn Jarl og det har
så nok inspireret til navngivningen af den ene af sønnerne.
Da foreningen slutter sit arbejde efter 1. Verdenskrig får de begge en
særlig bonus for deres virke. Denne bonus var på kr. 10.000 til hver,
hvilket beløb jf. Danmarks Statistiks Prisomregner svarer til omkring kr.
300.000 i 2012.
Arbejdet for denne forening har givet et uvurderligt grundlag for hans
senere grosserervirksomhed, hvor han var agent for en udenlandsk kemikalievirksomhed Solvay &
Co. (Belgien), med import af bl.a. soda og alkalier til brug for fremstilling af sæbe og vaskemidler.
Ægteskabet mellem Minna C.E. Ørnberg og Niels J. Thuesen opløstes i 1929, men hun fortsatte
med at arbejde i virksomheden, der som nævnt havde til huse i deres lejlighed på Serridslevvej.
Hun giftede sig ikke igen.
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I 1955 skrev hendes tidligere ægtefælle (og senere arbejdsgiver) Niels J. Thuesen et brev til Minna
C.E. Ørnberg. I brevet skrev han bl.a.:
Fyrretyve Aar er jo nu henrundne siden Spiren blev lagt til vort Firma N.T., i hvilket
Du, kære Minna, stedse har været den ideale Medarbejder, altid interesseret, den
bedste, man kunde ønske, altid vaagen og villig og stedse hurtig i Vendingen og
altid med godt Humør.

På fotoet her til venstre, der er fra 1953, er Minna C.E.
Ørnberg 73 år gammel. Hun sidder sammen med brødrene Frederik (med briller, 60 år gammel) og Svend
Axel (med cerut, 57 år gammel) ved familiens sommerhus ved Gilleleje.
I øvrigt et sommerhus, der blev købt af ægtemanden i
1930 og som familien benyttede i fællesskab.

Minna C.E. Ørnberg døde den 14. juni 1965 i en alder
af knap 85 år. Hun ligger begravet på Vestre Kirkegård
og hendes navn er påført forældrenes gravsten.
Se foto af denne gravsten under forældrene (side 89).
Under beskrivelsen af forældrene findes også et foto af
hende, hvor hun er sammen med de 2 sønner (foto fra
1918, side 88).

Poul Gotfred Frederik Ørnberg (i New Zealand: Poul Ornberg)
Han blev født den 15. april 1885 og døbtes den 14. juni samme år i Trinitatis Kirke.
Han gennemførte sin skolegang på Melchiors Borger- og realskole, hvorfra han tog preliminæreksamen i april 1901.
Han udlærtes som snedker i faderens forretning. Hans læretid var fra 1901-05, hvor han tog svendeprøve, der bestod i efter forud antagen tegning at forfærdige et salonmøbel. Han bestod med
ros.
Herefter arbejdede han i familiefirmaet både som snedker, bogholder og medleder.
Fra 1913 eller 1914 har han – efter at faderen havde nedlagt sin virksomhed – drevet selvstændig
snedkerforretning, men afhænder denne grundet ejendomssalg. Dette dækker over, at han har
fortsat faderens snedkervirksomhed i Holbergsgade, men da ejendommen i efteråret 1916 solgtes
til juvelerfirmaet A. Dragsted, ophørte han med sit snedkerarbejde.
Poul G.F. Ørnberg var i en længere årrække medlem af Kjøbenhavns Gymnastikforening.
I nogle efterladte papirer ses, at han i 1917 søgte en stilling som rodemesterassistent ved Københavns Skattevæsen, men denne stilling fik han ikke
Inspireret af broderen, der 5 år tidl. udvandrede til NZ, valgte han at rejse samme vej i 1919.
I begyndelsen af februar 1919 sejlede han til New York med Scandinavian-American Line til en
billetpris á 355 kr. Hans videre færd fra New York til NZ kendes ikke.
I den nulevende familie er der den mundtlige overlevering, at Christian Ørnberg hjalp med betaling
af rejseudgifterne for begge brødre, der udvandrede til New Zealand.
Og vist nok har ChristianØrnberg også inspireret til udrejse!
Den 23. august 1923 giftede han sig med Inga Laurence Clausen, der var datter af et tidligere udvandret dansk ægtepar fra Sønderjylland. Dette ægtepar havde formentlig efter ankomst til NZ
truffet aftale med regeringen om at få stillet et stykke jord til rådighed mod at de opdyrkede dette og
byggede hus på samme.
I NZ arbejdede han først 10 år på (den senere) svigerfaders savmølle, dernæst boede han 13 år i
Wellington – dog uden at jeg kender hans virke. Senere flyttede familien til Wellington.
Han blev en central person i grundlæggelse af Anglo-Danish Society.
Ifølge Gunner Thuesen faldt han vist ikke så godt til i NZ og havde talt om, at rejse tilbage til Danmark. Men sådan kom det ikke til at gå.

74
I dette ægteskab fødtes børnene:
▪ Eric Christian Ornberg, født den 21. juni 1924 og død den 3. oktober 1972.
Han var ugift.
▪ Cara Agnes Ornberg, født den 6. september 1926 og død den 27. maj 1986.
Hun giftede sig i 1948 med Derek Godsalve Shouler.
Derek G. Shouler har nogle gange besøgt Danmark og er desuden ivrig slægtsforsker. Han har
hjulpet mig med at følge slægten efter de to udvandrede brødre i NZ og han har sendt de billeder, som indgår i dette afsnit.
Her et foto fra
1925 af begge
familier i NZ.
Til venstre er det
ægteparret Poul
og Inge Laurence Ornberg
med deres førstefødte Eric
Christian.
Til højre er det
ægteparret Agnes og Aage
(Hugh) Ornberg
med sønnerne
Peter Frederik
og Christian
Thomas, der
lokalt blev kaldt
Hame. Denne
søn fik i sit ægteskab 8 børn og
er derfor ’ophav’
til de fleste personer med efternavnet Ornberg i
NZ i dag.

Poul G.F. Ornberg døde den 1. oktober 1945 i Wellington og begravedes den 3. oktober 1945 fra
Sct. Luke’s Church i Wadestown. Han blev 60 år gammel.
Inga L. Clausen døde den 27. februar 1960.
Aage Peter Ørnberg (i New Zealand: Hugh Ornberg)
Han blev født den 30. juni 1887 og døbtes den 31. juni samme år i Trinitatis Kirke.
Aage Peter Ørnberg stod i lære som snedker i faderens firma og udlærtes i 1907 eller 1908, hvor
han var 18/19 år gammel. Herefter fortsatte han som snedker i familiefirmaet i Holbergsgade, men
udvandrede i begyndelsen af 1914. Om udvandringen skyldtes, at faderen på dette tidspunkt lukkede sit firma ned eller inspiration fra en farbroder og en faster der tidligere var udvandret til Amerika, er ikke til at sige. Fasteren var hjemme i Danmark på besøg i år 1900 og vendte hjem i 1903.
Desuden var en fætter Carl Henrik Ørnberg (udlært som tømrer), udvandret til Amerika i 1907.
Som nævnt foran kan broderen Christian også have tilskyndet til udrejse.
Udrejsen skete via New York, idet han findes i passagerlisterne (Ellis Island Records) for skibe
mellem København og denne by. Den videre færd herfra til New Zealand er mig ubekendt.
I NZ har han haft lidt vanskeligt ved at få de lokale til at udtale (og for efternavnets vedkommende
skrive) såvel fornavnet Aage som efternavnet Ørnberg. Så han blev kaldt Hugh med efternavnet
Ornberg.
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Formentlig i 1918 giftede Hugh Ornberg sig med
Agnes Takarea Reihana Grace. Hun var maoriprinsesse – på moderens side – og efterkommer
efter en maori stamme, der kan henføres til de
ældste og mest aristokratiske familier i NZ. Da
hendes moder – Te Kahui Heuheu – døde i 1929
stod bl.a. dette i en dødsnotits i en lokal avis:
Mrs. Grace belonged to some of the oldest
Maori aristocratic families in New Zealand, being able to trace her descents from Ngatoroirangi, the great chief who commanded the
Arawa canoe at the time of the migration of the
Maoris from Hawaiki [Hawai] to this country. It
was the father of Mrs. Grace, Horonuku Heuheu, who presented to the New Zealand Government that splendid stretch of country, now
known as Tongario National Park.
Billedet her er af to maoribrødre, hvoraf den ene
var oldefader til Agnes Takarea Reihana Grace.

Til venstre et foto fra omk. 1922 af maoriprinsessen
med kælenavnet Nesie – født Agnes Takarea Reihana
Grace – med sønnen Peter.
Hugh Ornberg ernærede sig i NZ først som snedker,
senere som farmer.
I ægteskabet fødtes disse to børn:
▪ Peter Frederick Te Heuheu Ornberg, født den 2.
april 1919 og død den 30. maj 1944.
Han faldt i 2. Verdenskrig, hvor han kæmpede for
de allierede styrker i Norditalien, hvorfor han ligger
begravet på en krigskirkegård i Napoli.
▪ Christian Thomas Marshall Ornbeg (Hugh), født
den 28. december 1923 og død den 22. september 2002.
Han var udlært snedker/tømrer.

Til højre et foto af familiens hus
i NZ og neden for et foto af
Hugh Ornberg på traktor. Han
er formentlig i færd med at opdyrke nyt land.
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Til højre endnu et foto af af Aage Ørnberg (Hugh Ornberg) med
sine to sønner.
Hugh Ornberg døde i oktober 1964 i en alder af 77 år. Hans
hustru Agnes Takarea Reihana Grace døde i 1970. Jeg ved
ikke, hvornår hun blev født.
De her benyttede fotos har jeg fået tilsendt fra Derek G. Shouler.

Frederik Ørnberg
Han fødtes den 18. august 1893 og døbtes den 1. oktober samme år i Trinitatis Kirke.
Blandt fadderne ved hans dåb var Jenny (Lovisa) Ørnberg (født Vengstrøm). Hun var en tante, der
var gift med farbroderen Christian Frederik. Denne var grosserer, men han var netop død i januar
1893 i en alder af 37 år. Som fadder ses også (Inger) Elisabeth Ørnberg, der var en faster. Endvidere ses (Johan) Frederik Qvortrup, der – ud over at være jernbaneassistent – var broder til J.
Frederikke Qvortrup.
Så her er en Frederik i begge familier, som han nok er opkaldt efter.
Jf. FT 1911, hvor Frederik Ørnberg var 17 år gammel, var han nu i lære som maskinarbejder på
Maskinfabrikken Titan på Tagensvej (læretid fra 1908-13). Han boede på dette tidspunkt hos sine
forældre i Holbergsgade.
Frederik Ørnbergs videre arbejdsmæssige forløb er resumeret i bogen: Erhvervenes Funktionærstand (udg. af Frederiksberg Kommune), hvorfra citeres:
. . . maskinisteksamen 1 del 1914, 2. del og tillægsprøve 1915. Maskinarb. hos A/S Dansk Rekylriffel Syndikat 1913-16; maskinass. i rederiet C.K. Hansen 1916-17; maskinarb. hos A/S
Dansk Rekylriffel Syndikat 1919; elektriker på Gyro Kompas Afd. 1920-23; maskinmester ved
Frederiksberg Elektricitetsværk 1923, fast ansat 1931.
Som det ses, havde han været ude og sejle under den sidste del af 1. Verdenskrig.
Hans såkaldte livsstilling har været som maskinmester ved Frederiksberg Elektricitetsværk, der lå
på Stæhr Johansens Vej.
Frederik Ørnberg giftede sig i 1923 med Kamilla Kristine Kjær, der var datter af en snedkermester i
København.
I ægteskabet fødtes disse to sønner:
▪ Ib Arne Ørnberg, født den 10. november 1927.
Han fortsatte i faderens fodspor og udlærtes som maskinarbejder. Herefter var han ude og sejle i omkring 10 år inden han slog sig ned og giftede sig. Senere arbejdede han som reparatør
af oliefyr.
▪ Finn Ole Ørnberg, født den 15. juli 1932 og død i august 1988.
Han var uddannet flymekaniker. Ugift.
Ifølge Gunner Thuesen var ægteparret ’lattermildt’.
Det er mit indtryk, at ægteparret har besøgt Døckerslund flere gange, hvilket jeg kun kan gætte på
ud fra fotos, hvor jeg mener det må være dem, der er ’foreviget’. Men da der kun sjældent er tilskrevet navne i de mange albums fra Døckerslundtiden, forbliver dette et gæt, og jeg vil derfor ikke
gengive usikre fotos!
Det er også mit indtryk, at Frederik og hans hustru har understøttet forældrene på linje med de
øvrige søskende. Dette vurderer jeg ud fra, at han har haft en stilling, der gjorde dette muligt, samt
at ægteparret boede i København og dermed var ganske tæt på forældrene. Men også dette forbliver et gæt.
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Frederik Ørnberg døde den 22. december 1961 og bisattes på Garnisons Kirkegård d. 29. december 1961. Hans urne nedsattes i svigerforældrenes gravsted, hvor også hans hustru begravedes i
1983 – og sønnen Finn Ole Ørnberg i 1988.
Svend Axel Ørnberg
Han fødtes den 2. oktober 1896 og døbtes i Holmens Kirke den 24. januar 1997.
Han var delvist opkaldt efter en ældre broder Axel, der blev født i september 1889 og døde 2½ år
senere i maj 1892. Selv kaldte han sig i sit voksenliv Axel.
Familien boede nu i Holbergsgade, der hører ind under Holmens Sogn.
Svend Axel Ørnberg boede i det meste af sit liv – frem til sit 42. år – sammen med forældrene.
I denne periode var han sammen med broderen Christian og søsteren Minna med til at hjælpe og
økonomisk understøtte forældrene.
Han boede sammen med forældrene først i Holbergsgade, dernæst i Cort Adelersgade og endelig
på Sortedamsdosseringen. Efter faderens død i 1938 flyttede Svend Axel Ørnberg til Sortedamsdosseringen 79, hvor han boede indtil sin død i 1960.
Svend Axel Ørnberg uddannede sig inden for kontorbranchen, men fik hurtigt arbejde inden for
banksektoren.
Om hans arbejdsforhold fortæller folketællingerne dette:
FT 1916: Kontorist i et kaffe en gros firma. Tjener kr. 950 pr. år. [2012: kr. 38.967]
FT 1921: Bankassistent i Frederiksberg Bank. Tjener kr. 3.900 pr. år. [2012: kr. 98.489]
FT 1925: Bankassistent.
FT 1930: Bankkasserer i Folkebanken for København og Frederiksberg.
I KRAK for 1932 er han opført som hovedkasserer, hvilken stillingsbetegnelse han – jf. telefonbogen – havde indtil sin død.
Gunnar Thuesen – en nevø til ham og søn af Axels søster Minna – har fortalt mig, at han sent i sit
arbejdsliv havde status af underdirektør i en bank.
Svend Axel Ørnberg var homoseksuel, hvilket var kendt i familien og tilsyneladende blev accepteret. Dette viste sig bl.a. ved, at Svend Axels ven – dameskrædder Victor Elbo – deltog i div. familiearrangementer. Parret holdt sammen til Svend Axels død i 1960.
I de familiealbums, der er opbygget i broderen Christians hjem på Døckerslund i Odense, findes forskellige fotos af Svend Axel og –
gætter jeg på – hans ven.
På dette foto er det Axel Ørnberg til højre
Svend Axel Ørnberg var medlem af Frimurerlogen i København. Her meldte han sig ind i
1938 og nåede frem til at gennemføre 6.
grad.
Svend Axel Ørnberg døde den 24. marts
1960 og blev bisat den 29. marts 1960 på
Vestre Kirkegård, hvor hans urne blev nedsat
i en fælles urnegrav. Han blev 63 år gammel.
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Christian Ørnbergs forældre
(Mine oldeforældre)

Faderen til min morfar er Peter Anton Ørnberg. Han blev født den 24. januar 1848 på Cathrinelyst, hvor hans fader på dette tidspunkt var 2. lærer. På Institut Cathrinelyst havde faderen i øvrigt
selv som dreng været elev. Se mere om dette institut under faderen.
Forældrene til Peter A. Ørnberg er skolelærer Laurits Andreas Peter Ørnberg og Cathrine Christine
Bendtsen. Peter Anton var ægteparrets første barn.
Dåben fandt sted i Stenmagle Kirke den 17. april 18481 og blev måske forrettet af svigerfaderen,
der dog på dette tidspunkt var en ældre og svagelig mand, der netop på dåbsdagen fyldte 75 år.
Grundet alderdom havde præsten antaget en personlig kapellan til at hjælpe sig, og det kan så
også være denne, der har forestået dåben.
Ved dåben blev Peter Anton båret af sin mormoder Madame Bendtsen af Stenmagle Præstegaard. Blandt fadderne var Præsten Golfitse af Gislev og Institutbestyrer, Dannebrogsmand Møller af Cathrinelyst.
I 1849 flyttede faderen til et job som hjælpelærer og kirkesanger i Stenlille og mon ikke familien så
boede i præstegården i Stenmagle, hvor datteren i denne tid også kunne støtte sin moder efter at
hendes mand var død i marts 1849.
I sommeren 1850 flyttede familien, der nu var blevet forøget med en lillesøster, der var født i september 1849, til Krøjerup lidt nord for Sorø. Her skulle faderen være lærer og samtidig fungere som
kirkesanger i Bromme Kirke.
Denne skolebygning eksisterer delvist (kraftigt ombygget) endnu på adressen Stenbjærgvej 10.
I årene frem til 1861 fik Peter A. Ørnberg endnu 4 søskende, der alle nåede frem til voksenalder.
Peter A. Ørnberg konfirmeredes i Bromme Kirke den 27. april 1862. I kirkebogen blev noteret, at
han for såvel kundskaber som opførsel havde opnået karakteren mg [meget godt].
Knap 2 uger senere rejste han i en alder af 14 år til København for at tiltræde en læreplads i snedkerfaget. Han havde fået læreplads hos snedkermester Michael Christian Qvortrup, der var barnefødt på Sandlynggård i Stenlille Sogn. Herfra har lærerfamilien – og måske især præstefamilien i
Stenmagle – kendt til Qvortrupfamilien.
På sin rejse til København kan Peter A. Ørnberg meget vel have kørt med den netop anlagte jernbane. Denne var på strækningen fra København til Roskilde åbnet i 1847 og fra Roskilde til Korsør
i 1856.
Peter A. Ørnberg bliver et tidligt eksempel på den flytning fra land til by, der tog fart sidst i 1800tallet, hvor befolkningstallet på landet steg voldsomt. Han havde dog en læreplads og endte med at
tilhøre borgerskabet, medens de fleste der flyttede til byen var ufaglærte og fortsatte med at være
det. De søgte lykken i de store byer, hvor industrivirksomheder lokkede med arbejdsmuligheder.
Mange af disse indvandrere kom dog til i byen at leve lige så kummerligt, som de havde gjort på
landet. De ufaglærte var i en stadig hård indbyrdes konkurrence om jobbene. Mange levede i bogstaveligste
forstand fra hånden til munden som daglejere, der ikke
kunne være sikre på arbejde næste dag.
I København var der i 1870 knap 200.000 indbyggere –
20 år senere næsten det dobbelte.
I Snedkerlavets Ind- og Udskrivningsprotokol for 1845-84
står under udskrevne lærlinge:
Aar 1867 den 4. januar blev efter Anmodning
af vedkommende Læremester forevist for Undertegnede [formentlig oldermanden] følgende
Meubler, nemlig fra P.A. Ørnberg hos Qvordrup,
1 Skrivebord, mg [karakteren: meget godt].

Dette skrivebord er endnu i dag i familiens eje. Her
fotograferet i sønnens hjem på Døckerslund.
Skrivebordet er ottekantet.
1
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Dengang var det almindeligt, at lærlinge boede og var på kost hos mesteren. Jf. folketællingen for
1860 havde snedkermester Michael C. Qvortrup dette år boende 4 lærlinge hos sig.
Medens Peter A. Ørnberg boede hos snedkermester Qvortrup kom han naturligt til at lære børneflokken her at kende. Senere blev han gift med den næstældste datter Johanne Frederikke.
Om bopæl i København i disse år – se neden for under Johanne F. Qvortrup.
Lægdsrulleoplysningerne vedr. hans militærtjeneste viser, at han i 1869 får utjenstdygtighedpas.
I hans lægdsrullepapirer er tilføjet årsagen: skjævbenet. Hvad det så dækker! Men han er da umiddelbart derefter i stand til at (hovedsagelig) vandre 5 år rundt i Europa – jf. neden for!
Lægdsrullen viser også, at han på det tidspunkt var 67 tommer høj, hvilket svarer til en højde på
181 cm.
Lægdsrullen viser endvidere, at han i perioden fra han bliver udlært til han drager på valsen godt 2
år senere, nåede at bo ikke mindre end 6 steder i København. Formentlig medens han som snedkersvend tjente lidt penge til at tage med på færden til udlandet.
Han boede i St. Kongensgade, Gl. Mønt, Trompetergade [nu del af Niels Hemmingsensgade], Fiolstræde, St. Gjertrudsstræde og i Christen Bernikowsstræde. Og han boede her i perioder fra et par
uger til godt ½ år.
Peter A. Ørnbergs senere svigerinde – snedkermester Michael C. Qvortrups ældste datter – Catrine Cecilie Marie Qvortrup har engang nedskrevet nogle ’livsoptegnelser’. Disse er desværre gået
tabt, men en meget lille del er blevet resumeret af Frederik Ørnberg – søn af Peter A. Ørnberg. Fra
dennes søn Ib Arne Ørnberg har jeg kopieret disse noter.
I de resumerede optegnelser står, at Peter A. Ørnberg
efter udstået læretid opholdt sig 5 år i udlandet.
Dette kan jeg kun udlægge på den måde, at Peter A.
Ørnberg i årene 1869-74 har været på valsen som
naver (fra skandinaver). Han rejste i øvrigt ud med en
anden af snedkermester Qvortrups svende, nemlig
Hans Christian Jørgensen, der senere blev gift med
ovennævnte Catrine C.M. Qvortrup.
Det var dengang almindeligt, at den færdigudlærte
håndværker tog på valsen – ofte syd for grænsen – for
at stifte bekendtskab med andre arbejdsmetoder og
stilarter inden for deres håndværk. I Tyskland var det
tidligere således, at man kun kunne blive mester, hvis
man som svend havde været på valsen.
Klædedragten for en naver var en kort jakke med perlemorsknapper, bukser med vide ben for neden, kraftige støvler med sømbeslåede såler (man vandrede
hele vejen) og endelig en solid stok, der helst skulle
ligne en snoet slange (den kunne man forsvare sig
med).
Ud over de rent håndværksmæssige erfaringer, stiftede de rejsende svende også bekendtskab med de politiske strømninger, der på den tid rørte sig i
vore nærmeste lande!
Jf. de ovennævnte ’livsoptegnelser’ nedsatte de to snedkersvende sig efter hjemkomsten fra udlandet med en fælles snedkerforretning – dog kun indtil de begge giftede sig, hvilket for Peter A.
Ørnbergs vedkommende skete i november 1876.
Hans Christian Jørgensen giftede sig i maj 1876 med Catrine C.M. Qvortrup, men døde dog allerede i 1882.
Moderen til min morfar er Johanne Frederica Qvortrup, der blev født den 30. august 1855 i København, hvor hendes familie på dette tidspunkt boede i St. Kongensgade 66. Hun døbtes i Trinitatis Kirke den 2. november 1855.1
Forældrene var snedkermester Michael Christian Qvortrup og Rasmine Rasmussen (Hammer).
Hammer er sat i parentes da hendes biologiske fader ikke har haft dette efternavn. Navnet Hammer, som hun i øvrigt ikke selv benyttede konsekvent, stammer fra hendes moders mand (Johan
Wilhelm Hammer), som moderen giftede sig med i 1841 – 17 år efter at Rasmine Rasmussen blev
født.
1
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Tilsyneladende kaldtes hun hele livet Frederikke, hvilket navn også står på hendes gravsten.
J. Frederikke Qvortrup var forældrenes næstældste barn. Efter hende fødtes endnu 5 børn. En
lillebroder fødtes i 1859 og døde i 1860.
Som faddere ved hendes dåb er i kirkebogen alene nævnt forældrene og student Qvortrup
[en broder til faderen].
Folketællingen fra februar 1860 viser denne husstand for familien, der nu boede i Østergade 38:
NAVN

FØDESTED

STILLING / ERHVERV

Michael Qvordrup

ALDER
39

gift

Holbæk

Husf., Snedkermester

Rasmine fød Rasmussen

34

gift

Augustenborg

hans Kone

Catrine Qvordrup

7

ugift

Kjøbenhavn

deres Børn

Frederikke -

5

-

-

-

Emilie

3

-

-

-

Johannes – [Johan Frederik]

1

-

-

-

[dør i aug. 1860]

Jensine Svendsen

17

ugift

Kjøbenhavn

Barnepige

Marie Jensen

27

-

Holbæk

Tjenestepige

Fred. Henningsen

19

-

Kjøbenhavn

Snedkerlærling

Georg Fischer

18

-

-

-

Eduard Henningsen

16

-

-

-

Frederik Nielsen

15

-

-

-

Heraf fremgår, at snedkerlærlingene dengang boede hos mester. Men denne tradition var ved at
ændre sig, hvilket fremgår af FT 1870, hvor der ikke boede nogen lærlinge i familien.
I 1870 havde de kun en tjenestepige.
Fra Johanne Frederikke Qvortrup var 7 år til hun var 11 år boede hun under tag med snedkerlærlingen Peter A. Ørnberg, som hun senere blev gift med.
J. Frederikke Qvortrup konfirmeredes i Helligåndskirken den 2. oktober 1870, hvor hun var 16 år
gammel. På dette tidspunkt boede familien i Nikolajgade 5 – lige ud for Nikolaj Kirke.
I årene frem til hun blev gift i 1876 boede hun hos sine forældre disse steder i København:
1855 – 56

St. Kongensgade 66

1 år

1857 – 69

Østergade 38, matr.nr. 60

12 år

1869 - 74

Nikolajgade 5, 4. tv.

5 år

1874 – 76

St. Kongensgade 27

2 år

Peter A. Ørnberg og J. Frederikke Qvortrup giftede sig i Trinitatis Kirke den 23. november 1876.1
Forloverne var de respektive fædre: Skolelærer Lauritz P.A. Ørnberg, Krøjerup, Sorø og
Snedkermester Michael Chr. Qvortrup, St. Kongensgade 27.
Han var næsten 29 år gammel og hun var godt 21 år gammel.
I ægteskabet fødtes disse børn:
▪ Lauritz Christian Ørnberg, født den 22. oktober og død den 30. oktober 1876 – kun 8 dage
gammel. Han døde af lungebetændelse og begravedes fra Frederiksberg Kirke (forældrene
boede i Strandgade på Christianshavn) i morforældrenes (mormor og stedmorfader) familiegravsted på Frederiksberg Assistens Kirkegård (i dag Solbjerg Kirkegård).
▪ Lauritz Christian Peter Anton Ørnberg, født i december 1878 – omtalt tidligere.
▪ Minna Elisabeth Cathrine Ørnberg, født i august 1880 og død i juni 1965.
▪ Poul Gotfred Frederik Ørnberg, født i april 1885 og død i oktober 1945 i New Zealand.
▪ Aage Peter Ørnberg, født i juni 1887 og død i oktober 1964 i New Zealand.
▪ Axel Ørnberg, født i september 1889 og død i maj 1892.
▪ Frederik Ørnberg, født i august 1893 og død i december 1961.
▪ Svend Axel Ørnberg, født i oktober 1896 og død i marts 1960.

1
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Familien flyttede – som det var almindeligt dengang – en del omkring i København. I forhold til den
mere ’jævne’ del af befolkningen, der ofte flyttede hvert år, er det dog relativt få gange de flytter.
Men dog langt oftere end familier gør i dag!
I den periode, hvor familien havde eget snedkerfirma boede de her:
1876-79

Strandgade 21, Christianshavn

3 år

1879

Tordenskjoldsgade 30,

1 år

1879-1880

Østergade 38, sideb.,

1 år

1880-83

Østergade 45

3 år

1883-95

Østergade 38, 1 + bagb

12 år

1895-96

Laxegade 32,

½ år

1896-97

Nikolajgade 9

1 ½ år

1897-98

Østergade 38, 3. [formentl. i forbygn.]

1 år

1898-1902

Holbergsgade 20, 4.,

4 år

1902

Helgolandsgade 2, 3.,

½ år

1902-03

Vesterbrogade 13, 1.

1 ½ år

1904-15

Holbergsgade 20, st,

11 år

I Østergade 38 havde J. Frederikke Qvortrup som barn boet i 14 år.
I årene 1883-90 boede Peter A. Ørnberg og J. Frederikke Qvortrup i Østergade 38, hvor de også
havde værksted og må derfor formentlig have benyttet samme lokaler som Michael C. Qvortrup og
hans familie gjorde tidligere. Ejendommen (ikke den oprindelige), der i dag bl.a. huser pelsforretningen Birger Christensen, bestod dengang af såvel forhus, sidehus som bagbygning.
Det ser ud til, at familien gennem årene har boet i alle tre dele af huset i Østergade 38: bagbygning, sidehus og forhus.
Familien boede i Østergade 38 i oktober 1884 under Christiansborg Slots brand.
Som nævnt tidligere havde Peter A. Ørnberg fra ca. 1876 sit eget møbelsnedkerfirma. Dette kaldte
han Møbelhandlernes Møbelmagasin. I et fagregister (KRAK) fra 1892 er suppleret med tilbuddet
om fuldstændig montering af boliger.

MØBELHANDLERNES MØBELMAGASIN
Fuldstændig montering af boliger

Oven for: Østergade så sidst i 1800-tallet således ud på en tegning af husene fra nr. 24-32 (se nr.
32 på hjørnehuset: Gera). Gaden lige før dette hus er Kr. Bernikowsgade – i dag i en noget bredere udgave. Huset helt til højre er – så vidt jeg kan bedømme – det eneste hus, der kan ses endnu i
dag. Det er nr. 24 og det var her, at Pistolstræde gik ind midt i huset (om end denne ikke kan ses
på dette billede).
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Til venstre er gengivet et brev fra
Peter A. Ørnberg til sønnen Min
Ven Peter Christian [Lauritz
Christian Peter Anton], der ferierede hos bedstefaderen i Krøjerup.
Bedstefaderen var næsten 69 år
gammel og underviste fortsat.
Hans hustru var død i 1881.
Tante Elisabeth er skolelærerens
datter, der boede hos ham. Onkel
Christian er barnebarn af Jens
Christian Qvortrup og Cecilie Marie
Brask og var nu ejer af gården
Qvellinghøj.
Læs mere om Qvellinghøj under
Jens Christian Qvortrup og Cecilie
Marie Brask.

I 1888 har man i København kunnet se disse cykler. Som det fremgår af teksten til billedet, er den
pågældende i færd med 2det tempo i opstigningen.
I 1889 søgte Peter A. Ørnberg om at blive medlem af Snedkerlauget. Dette skete ved at man blev
foreslået af en anden mester, hvorefter bestyrelsen stemte om optagelsen skulle ske. I Snedkerlaugets forhandlingsprotokol fra 24/10 1889 står, at Mester Andreas Jensen havde foreslået Snedkermester Peter Anton Ørnberg optaget. Derefter foretoges såkaldt ballotation, hvilket (jf. ODS) er
en afstemning ved hjælp af hvide og sorte kugler.
Peter Anton Ørnberg fik 11 JA-stemmer og 4 NEJ-stemmer og var dermed optaget i lavet.
Jf. lavets protokoller over Mestrenes tide-, lig- og understøttelsespenge var han i hvert tilfælde
medlem til udgangen af 1912. Herefter er der ikke afleveret flere protokoller fra lavets side.
Tidepenge var en afgift, der af lavet blev benyttet til syge- eller begravelseshjælp til medlemmerne.
I 1898 købte Peter A. Ørnberg ejendommen i Holbergsgade 20, der bestod af forhus, sidehus og
bagbygning. Denne ejendom var bygget i 1876 på en del af det areal, der tidl. havde været botanisk have – faktisk den 3. botaniske have i København – der lå bag Charlottenborg. Den nuværende botaniske have er den 4. botaniske have.
I bagbygningen var indrettet snedkerværksted på alle etager.
Familien flyttede ind på 4. salen, men blev her kun i 4 år. Dog vendte de efter ca. 2 år på Vesterbro
tilbage til ejendommen og flyttede nu ind i stuelejligheden.
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I ejendommens snedkeri i bagbygningen
stod ved overtagelsen en gasmotordreven
båndsav, der har set ud som på denne annonce, der endnu ligger i husets byggesag.
Det står mig ikke klart, hvorfor han – eller
måske er det kun forretningen – i 1902 flyttede til Vesterbro. Men det kan skyldes, at
der netop her vestpå i byen København
opstår et (forventet) købedygtigt publikum,
da det i 1880-erne blev tilladt at bygge uden
for voldene.
På Vesterbro var det dog kun en mindre del
af beboerne, der var købedygtige. Langs
Vesterbrogade byggedes ganske pæne
ejendomme med store lejligheder. Men i
sidegaderne var lejlighederne helt små; ofte
kun på 2 eller 3 værelser. Og her kunne så
bo en familie med måske 8-10 børn.
Møbler blev ofte købt på afbetaling og jeg har læst eksempler på, at et møblement både to og tre
gange blev hentet tilbage fra en familie, hvor afdragene ikke var faldet til tiden.
I 1902 sidst i april måned og i begyndelsen
af maj måned indrykkede Peter A. Ørnberg
flere gange denne annonce på forsiden i
Berlingske politiske og AvertissementsTidende.

Sidst i maj måned 1902 indrykkede han ovenstående annonce
– også på forsiden af forannævnte avis.
Nu havde firmaet fået nyt navn! Og samme år anmeldtes firmaet til Handelsregisteret, med P.A. Ørnberg som eneste
ansvarlig. Det er i protokollen tilføjet, at datteren Minna C.E.
Ørnberg har prokura (fuldmagt til at handle på faderens vegne
i handelsanliggender).
Denne oprettelse af firma blev også annonceret i Berlingske
Tidende i 1902.
Dette foto fik han taget omkring 1890 – gætter jeg på, hvor
han var ca. 40 år gammel.
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I 1908 skete en kortlægning af hele København med henblik
på registrering af alle
typer virksomheder.
Og her blev Peter A.
Ørnbergs virksomhed
også medtaget i Holbergsgade.
I forhuset til Holbergsgade 20 blev indskrevet (på engelsk): Furniture og i baghuset er
indskrevet: Various
Cabinet Factories.
Gammelholm blev
først bebygget fra
omkring 1860, hvor
marinens anlæg flyttedes væk herfra. Her
skulle der bygges på
en anden måde end i
det øvrige København!
Steen Eiler Rasmussen skriver om Gammelholm i sin bog: København:
Der var ikke sparet paa dekoration paa facaderne. Hvis gadesiden blev udstyret med en dekorativ gesims, fik man efter den tids byggelov lov til at gaa to alen [ca. 125 cm] højere op med de
i forvejen høje huse.
De fik alle en dekorativ gesims!
Forhuset var på 165 m2, mellemhuset var på 108 m 2 og bagbygningen var på 151 m2.
Såvel forhus, som mellembygning og bagbygning var i 5 etager. I baghuset, hvor snedkervirksomheden lå på alle 5 etager, var der på hver etage plads til 13 høvlebænke og her kunne arbejde op
til 15 mand på etagen, hvilket siger en del om størrelsen af snedkervirksomheden.
Hovedet på Peter Anton Ørnbergs brevpapir så i 1908 således
ud:
Byggesagen på denne
ejendom eksisterer
endnu og af denne
fremgår, at Peter A.
Ørnberg iværksætter
nogle ombygninger i
årene 1899, 1901,
1907, 1908 (toiletter
på 5 etager), 1913 og
1914.
I 1899 må Peter A. Ørnberg have haft vanskelige forhold i sin produktion, idet en af de store arbejdskampe pågår i dette år. En mindre konflikt blandt snedkere i Jylland udviklede sig til en landsdækkende strejke, der medførte, at arbejdsgiverne lockoutede godt 40.000 mand inden for træindustrien. Konflikten varede i 16 uger.
Ordet lockout er måske et af de første engelske ord, som den danske arbejder bliver bekendt
med!? Den første lockout i Danmark var i 1885. Den endte bl.a. med det resultat, at abejdsgiversiden anerkendte arbejdernes ret til at være medlemmer af en fagforening.
I 1890 var den første 1. maj-demonstration.
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Som nævnt har familien i årene
1904-15 boet i en lejlighed i stueetagen i Holbergsgade 20, hvor de dog
også har haft værelser i mellembygningen (børneværelser og pigeværelse). Lejligheden i forhuset var som
vist her i indvendige mål 7 m (ekskl.
porten) langs Holbergsgade og knap
6 m i dybden.
Ejendommen i Holbergsgade 20,
som Peter A. Ørnberg havde købt i
1899 for 190.000 Kr., solgte han
igen i 1916 – også for 190.000 kr.
I dag er såvel mellembygning som
baghus nedrevet og dette areal indgår i et fælles gårdareal med øvrige
bygninger i karréerne langs Peder
Skramsgade, Havnegade og Cort
Adelersgade.
I 1904 havde Snedkerlauget 350 års
jubilæum. I denne anledning udgives
bogen Snedkerlavet 1554-1904. I
denne bog er Peter A. Ørnberg omtalt i særdeles pænt selskab på side 302. Her står – idet jeg har udeladt en del henvisninger – dette:
Det danske Snedkeri var med Ære repræsenteret paa vore egne nordiske Udstillinger i Kjøbenhavn i 1872 og 1888. En særlig fremtrædende Plads indtoges paa den sidste [udstilling] af de
tre ansete Firmaer Severin & Andreas Jensen, F. Oxelberg og C.B. Hansen . . .
Vistnok meget sjældent før og siden har der af danske snedkere været ydet bedre og mere
harmonisk Bygningssnedkerarbejde . . .
Til disse tre gammelkendte Firmaer sluttede der sig en Række andre Snedkere, hvis Navne
dels allerede havde og dels senere har faaet en god Klang i det danske Kunsthaandværks Historie. Der var Rud. Rasmussen, N.Chr. Topp, P.A. Ørnberg, J.H. Molter, H.C. Meyer, Chr. &
Vald. Plum, J.C. Groule, J.P. Mørck o.fl.
Firmaet Rud. Rasmussen på Nørrebrogade kendes endnu i dag som et særdeles anerkendt møbelsnedkerfirma, hvor der fremstilles møbler af bl.a. Kaare Klint og Mogens Koch. På dette firmas
hjemmeside reklameres med, at der fremstilles møbler med fornem finish, af udsøgte materialer og
med karakteristisk omhu.
Hvis man skulle få lyst til at se fornemt snedkerarbejde fra den tid, kan jeg anbefale en rundtur på
Københavns Rådhus, der blev bygget i årene fra 1892-1905. Dog har Peter A. Ørnberg ikke leveret
snedkerarbejde til Rådhuset
I mit eget ’hjørne’ af familien huskes, at spisestuemøblementet på Ewaldsvej (mit barndomshjem
fra 1940-53) var fremstillet af Peter A. Ørnberg. Dette møblement havde han fremstillet til sig selv
og sin familie, hvilket fremgår af dels en inventaroversigt fra 1913, hvor han opløser sit firma, dels
fra hans skifteopgørelse i 1938. Mine forældre må have overtaget dette møblement umiddelbart
herefter.
I 1904 blev i anledning af Fællesrepræsentationen for dansk
Industri og Haandværks 25
Aars jubilæum udgivet et festskrift og personalhistorisk værk:
Dansk Portrætgalleri, hvori Peter A. Ørnberg er afbildet og
beskrevet som vist her.
(Forkortelserne står for: Ll =
lærling; Sv = svend; Etb = etableret; BM = bestyrelsesmedlem i
Håndværkerforeningen; v = viet)
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Cirka på denne tid – primo 1900, måske lidt tidligere – blev
Johanne F. Qvortrup også fotograferet.
I den beskedne rest af de tidl. nævnte livsoptegnelser fra
søsterens hånd er hun beskrevet som en af de ægte Qvortrup’er i Ydre som Indre, kraftig af Helbred, vederhæftig og
støt af Karakter. Hun blev tidlig gift, som 21 årig; hendes
Mand blev op i Aarene svagelig, så hun ofte bar hjemmet
igennem Skærene.
(Se note under hendes farforældre, side 185, note 1)
Gunner Thuesen har fortalt mig, at hans erindring er, at hun
var en mild person og at der mellem ægtefællerne var en
indbyrdes meget god harmoni.
I starten af 1900-tallet så der i Holbergsgade ud som på
dette foto neden for, hvor fotografen har stået med ryggen
mod Nyhavn.
Bygningen til højre i billedet er Den kongelige Mønt, hvor
der i perioden 1873-1923 blev fremstillet danske mønter.
I baggrunden svinger Holbergsgade mod højre og gaden til
venstre i baggrunden er Cort Adelersgade.
I maj 1909 giftede sønnen
L. Christian P.A. Ørnberg
sig og i denne forbindelse
flyttede den nye (og ægteparrets første) svigerdatter
ind på Holbergsgade 20 fra
1. maj og indtil vielsen var
overstået den 29. maj.
I 1910 fik familien privat
telefon – og det var ganske
ualmindeligt dengang!
I 1913, hvor Peter A. Ørnberg var 65 år gammel
opløste han sit firma, der
dog i en kortere årrække
fortsattes af sønnen Poul
G.F. Ørnberg. På dette
tidspunkt følte han sig
svækket, men levede dog 24 år endnu.
I maj 1914 giftede datteren
Minna C.E. Ørnberg sig
med Niels Jensen Thuesen. Vielsen foregik i Svindinge Kirke på Østfyn, hvor
brudens moster Christense
Marie Qvortrup var gift med
præsten Johannes Kattrup.
Her på præstegården i
Svindinge tog familien i
Odense en gang imellem
på besøg.
Dette foto, der er fra ca.
1914 viser fra venstre
præstefruen Christense M.
Qvortrup, Johanne F. Qvortrup og (i forgrunden) Peter
A. Ørnberg, Inger Landsberger (gift i 1915 med Asta T. Bechs broder Olaf Bech, der nok står bag kameraet) og L. Christian
P.A. Ørnberg. I baggrunden på trappen er det til højre Asta T. Bech. De øvrige to personer tør jeg
ikke gætte på.
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Men hvad levede familien af, efter at P.A. Ørnberg havde opløst sit firma?
Dels ejede han fortsat ejendommen i Holbergsgade 20 og fik fra de øvrige lejere en lejeindtægt.
Dels boede sønnen Svend Axel fortsat hos forældrene, hvilket han gjorde i hele deres levetid. Så
han har også hjulpet med udgifterne.
Gunner Thuesen (søn af Minna Ørnberg) har oplyst, at såvel L. Christian P.A. Ørnberg, der på
dette tidspunkt var prokurator (en høj stilling) hos Thomas B. Thrige, og datteren Minna C.E. Ørnberg, der i 1914 var blevet gift med grosserer Niels J. Thuesen, understøttede forældrene.
I folketællingen for 1921 anfører ægteparret, at de har privat understøttelse
I 1913 foretoges en – formentlig frivillig – likvidation af firmaet. Ifølge et dokument fra en sagfører,
har denne forestaaet likvidation af Herr Møbelfabrikant P.A. Ørnbergs Forretning.
Dokumentet, der alene er en længere opgørelse over div. bohave fra deres hjem, fortæller, at sønnen Christian køber for i alt kr. 847 [2012: kr. 49.400].
Her iblandt indgår Peter A. Ørnbergs svendestykke: et skrivebord. Hvorvidt alt det noterede flyttedes til Døckerslund er dog ikke til at afgøre.
Ægteparret boede i Holbergsgade frem til 1915, men flyttede dog kun lige rundt om hjørnet til Cort
Adelersgade 4, 3 sal til højre.
Jeg har tidl. vist, hvor familien boede frem til 1915 og her følger så de resterende bosteder:
1915-34

Cort Adelersgade 4, 3.th. - Gammelholm

19 år

1934-38

Sortedamsgade 7, 2. – [senere Sortedamsdosseringen]

4 år

[Cort Adeler var en dansk-norsk søofficer og storkøbmand i 1600-tallet.]
Fra lejligheden i Holbergsgade findes
endnu dette foto af J. Frederikke Qvortrup sammen med sønnen Frederik.
Fotoet er fra 1917/18.
De to små fotos på væggen kan genfindes i de fotoalbums, der resterer fra min
moders barndomshjem på Døckerslund i
Odense.
På det ovale foto er det Asta og Christian Ørnbergs 2 ældste børn: Ulla, der
blev født i 1910 og Ebba (min moder),
der blev født i 1913.

Her til venstre er det Peter A. Ørnberg – formentlig fra
omkring 1920.

88
På dette foto,
der er fra lejligheden i Cort
Adelersgade 4,
er det (under
lampen) J.
Frederikke
Qvortrup omgivet af børn og
børnebørn.
Fra venstre er
det Poul G.F.
Ørnberg, der
udvandrede til
New Zealand i
februar 1919,
Svend Axel
Ørnberg, Minna C.E. Ørnberg (nu gift Thuesen) sammen med børnene Gunner født i 1915 (forrest)
og Jarl født i 1916. Helt til højre er det Frederik Ørnberg, der er færdigudannet som maskinarbejder. Dette foto må være fra 1918.
Foto her til højre viser Peter A. Ørnberg
sammen med børnebørnene (fra venstre): Else, Ebba, ’Jytte’, Ulla, Jarl og
Gunner.
Fotoet må være fra 1920 eller 1921 (de
2 sidstnævnte er sønner af Minna Ørnberg).
Jørgen C. Ørnberg er nyfødt og ikke
med.
Fotoet er formentlig taget på Døckerslund som Peter A. Ørnberg og Frederikke Qvortrup ofte besøgte.

Sortedamsdosseringen 7
(huset med det røde tag),
hvor Peter A. Ørnberg og
J. Frederikke Qvortrup
boede sammen med sønnen Svend Axel på 2. sal i
årene 1934-36. Og efter
hendes død i 1936 videre
frem til 1938.
Til venstre på fotoet er det
en af søjlerne på Dronning Louises Bro – opkaldt efter Christian IX’s
hustru – og bygget i årene
1885-87.
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J. Frederikke Qvortrup døde den 9. januar 1936 i en alder af godt 80 år. Hun begravedes fra Skt.
Johannes Kirke på Vestre Kirkegård.1
Peter A. Ørnberg døde den 26. august 1838 i en alder af godt 90 år. Også han begravedes fra Skt.
Johannes Kirke på Vestre Kirkegård (30. august 1938), hvor deres gravsten fortsat står (2011).2
Han døde i øvrigt kun to dage før sønnen Christian pludseligt og uventet døde i Odense den 28.
august 1938! Han begravedes den 2. september 1938.
Ægteparrets gravsten på Vestre Kirkegård i København – eget foto fra 2011.
De øvrige to navne på gravstenen er:
▪ Dagmar (Emilie Christiane) Herskind, der er søster til Peter A. Ørnberg – født 1861 og død 16.
april 1938 og
▪ Minna Thuesen, der er datter af ægteparret J.
Frederikke Qvortrup og Peter A. Ørnberg – født
1880 og død 14. juni 1965.
Kort tid efter faderens død flyttede Svend Axel Ørnberg til Sortedamsdosseringen 79.

Ejendommen i Holbergsgade 20 ser i dag
(2012) således ud – med forretning for brudekjoler i stueetagen:

1
2

KB Skt. Johannes 1930-40, AO opsl. 120
KB Skt. Johannes 1930-46, AO opsl. 160
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Anetavle for Peter Anton Ørnberg – 5 generationer
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Christian Ørnbergs bedsteforældre – på faderens side
(Mine tip-oldeforældre)
Peter Anton Ørnbergs forældre er:
▪ Laurits Andreas Peter Ørnberg, 1817 – 1895 og
▪ Cathrine Christine Bendtsen, 1814 – 1881.
Lauritz Andreas Peter Ørnberg blev født på Frederiksberg den 12. december 1817 og han døbtes i Frederiksberg Kirke den 20. januar 1818 1. Forældrene angives i KB at være Kongelig Portner Nicolaj Øhrenberg og Hustrue Johanne Kruse paa Frederiksberg.
Fru Engelstoft har haft det ærefulde hverv, at bære barnet til dåben, medens frøken Mørk har
holdt huen. Mandsfadderne er: Tracteureren Lars Mathiesen og Møller samt Inspecteur
Engel og Gartner Schrøder fra Frederiksberg.

Fru Engelstoft var fruen i det hus, hvor Johanne A. Kruse har tjent indtil sit giftermål. Lars Mathiesen var ejer af det dengang mest kendte traktørsted på Frederiksberg. Han havde i 1804 slået sig
ned i en tidl. hollænderejendom Håbet på Allégades vestre side. Her havde han fået bevillling til at
holde Tracteur og Værtshuus, og for de Rejsende samt dem af Staden Kjøbenhavns Indvaanere
og Andre, som sig der vil forlyste, efter Forlangende med Logementer, samt Spise- og Drikkevarer
til Nødtørftighed og for en billig Betaling betiene.
I 1913 blev stedet overtaget af forlystelseskongen Lorry Feilberg, hvis fornavn har lagt navn til den
senere TV-kanal LORRY.
Engel var inspektør under slotsgartneren.
Billede af Lars Mathiesens
traktørsted på Allégade –
bag en dyb grøft. Til venstre skulle det være en
flok studenter, der jf. Hostrups Genboerne hyppigt
besøgte stedet. I skuespillet synger studenterne
bl.a.:
Lars Mathiesen venter
/ med sin glædesskat / vi
skal den i nat / gribe fat.
(Billede og tekst er fra
Fogtdals Illustreret Tidende. Billedet tilhører Dronningens Håndbibliotek.)

Lauritz A.P. Ørnberg havde ved fødselen en søster – Magdalene Charlotte – der var født knap 2 år
før. Knap 2 år senere fik han endnu en søster: Mette Elisabeth.
Under hans forældre er skrevet om en overleveret fortælling i en anden gren af familien. Denne
fortælling knytter sig til Lauritz A.P. Ørnberg, som værende et muligt uægte barn af Frederik VI.
Lauritz A.P. Ørnberg levede sine første 10 år på Frederiksberg. I forbindelse med hans senere
optagelse på Jonstrup Seminarium i 1838 skrev han en kort levnedsbeskrivelse af tiden indtil da.
Denne er gengivet her. Originalen kan ses under Afskrifter og kopier: Levnedbeskrivelse.
I Aaret 1817 den 12de December blev jeg Lauritz Andreas Peter Ørnberg føedt
i Frederiksberg, hvor min Fader Nicolaj Ørnberg var Portner ved Slotshaugen.
Den 18de Marts 1818 blev jeg Døbt i Frederiksbergs Kjirke. I mit Sjæte Aar begyndte jeg at nyde Undervisning i Christendommen i en af di private Skoler i
Frederiksberg. I mit 7de Aar døde min Moder, og to Aar efter min Fader. Jeg
blev derfor af min Formynder Hr. Confirentsraad Engelstoft i mit 10 de Aar
sendt til det Kongelige Agerdyrknings-Indstitut Cathrinelyst som ligger omtrendt ¼del Mil fra Sorøe. 5 Aar tilbragte jeg der for at undervises saavel i Agerdyrkning som i almindelige Skolekundskaber. Da jeg i mit 15 tende Aar blev Konfirmeret i Petersborg Kirke, som ligger i den Bye hvorunder Gaarden hørte.
1

KB Frederiksberg 1817-34, AO opsl. 11
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Efter min Konfirmation blev jeg ligeledes efter Hr. Confirentsraad Engelstofts
Medvirkning, antaget af den høikongelige Deriction som Lærling ved Sorøe
Acatemiets Plantagehauge, hvor jeg efter Derectionens Bestemmelse tilbragte 5
Aar, nemlig først et Aar under Gartner Nissens Opsigt og Veiledning og senere
4 Aar under Gartner Voetmann.
Efter 5 Aars Forløb skulde jeg paa Acatemiets Regning holdes paa Seminariet for at blive dannet til mit ønskede Maal, som stedse har og skal blive min
høieste Bestræbelse.
Joenstrup den 7de Julii 1838
LAP Ørnberg

Når han skriver, at han i sit 6te år begyndte at nyde undervisning i kristendommen, tolker jeg det på
den måde, at han må have gået i en privat ’søndagsskole’, der så er betalt for – og dette har hans
forældre haft råd til. Dengang var der skolepligt og i den alm. skole blev man undervist i flere fag
end kristendom. Skolen for hans vedkommende lå dengang på Pile Allé umiddelbart syd for kirken.
Det fremgår, at professor og nu også konferentsråd Engelstoft, har spillet en særdeles central rolle
i Lauritz A.P. Ørnbergs liv og udvikling. Dels hjælper han med at finde plads på først Cathrinelyst
og dernæst ved Akademiets plantagehauge, for endelig at sikre, at hans uddannelse til lærer betales af Sorø Akademi.
Sorø Akademi ejedes dengang af Københavns Universitet, hvor professoren været ansat og dermed formentlig haft mulighed for at lægge et godt ord ind for Lauritz A.P. Ørnberg, men han havde
også en tæt familierelation i direktøren på Akademiet (se neden for).
I dag ligger Katrinelyst, der er opkaldt efter en dame med navnet Cathrine, lige nord for Sorø, men
syd for Vestmotorvejen og er navn på et parcelhusområde.
Hvem var denne Engelstoft?
Pågældende hed Lauritz Engelstoft og levede fra 1774-1851. Han var professor ved Københavns
Universitet, ordenshistoriograf og konferentsråd. Han er beskrevet som en mand, der var særligt
interesseret i opdragelsesspørgsmål og havde en andel i de reformer, der i hans tid gennemførtes
for universitetet og de højere skoler.
Hans efterkommere har til Rigsarkivet afleveret et større antal breve, der er tilgået ham i mange
forskellige sager. Blandt disse breve findes et enkelt, der er fra hans svoger H.F.J. Estrup, der i
1833 var direktør ved Sorø Akademi. I brevet fra 1833 nævner denne svoger ’en passant’, at han
har betalt en Skomagerregning for L. Ørnberg med 5 rd. Professoren har således haft en
lokal familierelation, der kunne følge udviklingen for og støtte økonomisk – formentlig via de i Overformynderiet hensatte midler. Professor Engelstoft var den person, der fik børnenes arv placeret i
Overformynderiet, men hvorledes disse penge er blevet benyttet, findes der ikke arkivalier, der kan
berette om.
Professor L. Englestoft levede så længe, at han nåede at opleve, at Lauritz A.P. Ørnberg kom godt
i vej som skolelærer.
Iflg. TRAP var Cathrinelyst Sæde for den af Sorø Akademi oprettede "Sellenbergske Stiftelse",
Opdragelsesanstalt for fattige drenge.
Lauritz A.P. Ørnberg må have været blandt det første hold elever på Instituttet Cathrinelyst, idet
Sorø Akademi erhvervede ejendommen i 1828. Instituttet blev etableret efter principper af en
schweitzer ved navn Fellenberg. Denne havde på sit gods i nærheden af Bern oprettet et institut,
hvis formål var dels at skabe et hjem for fattige og forældreløse børn – som oftest af landalmuen –
dels ved almindelig skoleundervisning og legemligt arbejde – især ved landbruget – at opdrage
disse børn til nyttige samfundsborgere.
I vedtægterne for instituttet kan læses, at Instituttet på Cathrinelyst var beregnet til
20 forældreløse eller dårligt stillede drenge i alderen 6-14 år, d.v.s. indtil konfirmationsalderen. De skulle her have datidens sædvanlige landsbyskoleundervisning samt oplæres i
almindeligt mark- og havearbejde, i kvægpasning samt lære at forfærdige redskaber, der
bruges på en bondegård. - Den ideale idé med instituttet svarer meget til »storfamilieideen«.
Forstanderen skulle være som en far for disse børn og prøve at skabe et godt og enkelt
hjem for dem.
Instituttet blev nedlagt i 1849. Billedet på næste side er af Cathrinelyst fra sidst i 1800-tallet.
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Dengang skulle biskoppen i hvert stift (her Sjællands Stift) visitere i alle sogne, herunder i de tilknyttede skoler. Biskoppen på det tidspunkt var J.P. Mynster, der nedskrev sine oplevelser. Disse
er senere trykt i to bøger, der bærer titlen: Visitatsdagbøger 1835-1853.
Biskoppen var på besøg i Pedersborg Sogn i 1837 og her skrev han om sit besøg på Institut paa
Cathrinelyst (uddrag):
Det har nu 24 Drenge, og er egentlig nu kun en Skole, hvor Børnene ogsaa tilbringe Natten, og tillige giøre Mark- og Have-Arbeide, thi af anden Haandgierning læres næsten Intet.
Det er ret nyttigt, men koster meget. Gaarden er en Bondegaard med 66td Land; Bygningerne meget gode.
Læreren Møller, Dannebrogsmand, er brav og duelig. Læsn. mg. Gymnastik ligesaa. Det
Øvrige ret godt. Ingen Geographie eller Historie. Indb. Und. [indbyrdes undervisning – se
note] passer ikke til de faa Børn.
[Note ad indbyrdes undervisning.
En undervisningsmetode, der via kgl. (Frederik VI) resolution fra 1822 var indført i de nederste
klasser. Metoden forudsatte nogle ’tabeller’, der indeholdt bestemte afgrænsede lektier i fagene,
som skulle tilegnes efter en nøje udregnet trinfølge.
Blandt de ældste børn udtog læreren en ’hjælper’, der gik ham til hånde som en slags assistent. De
øvrige børn deltes i ’bihjælpere’ og ’lærlinge’. Bihjælperne besørgede hovedparten af undervisningen ved at eksercere kammeraterne i regning, stavning, læsning og skrivning. Lærerens rolle indskrænkede sig til ved kommandoråb at lede de forskellige afdelingers/troppers oprykning fra trin til
trin. Metoden anvendtes under stram militærisk disciplin og var meget mekanisk. Udtrykket læse op
ad stolper og ned ad vægge menes at stamme herfra.]
Som nævnt af ham selv var Lauritz A.P. Ørnberg på Cathrinelyst til sit 15. år, hvor han blev konfirmeret i Pedersborg Kirke den 14. april 1833. Her fik han karakteren: meget godt for såvel kundskaber som opførsel.
Han konfirmeredes af Peter Christian Kierkegaard, der senere blev biskop i Ålborg og var broder til
Søren Kierkegaard.
Hermed forlod Lauritz A.P. Ørnberg Instituttet Cathrinelyst, men kun for en tid, idet han som sit
første lærerjob ansattes netop her fra 1842-49.
Efter sin konfirmation arbejdede han som lærling i Sorø Akademis Plantagehave, om hvilken
man i et særtryk af Danmarks Havebrug kan læse:
I 1822 anlagdes paa Akademiets Grund i den saakaldte Plantagehave en botanisk Have paa
en rektangulær Plads Vest for Gartnerboligen. Her dyrkedes et betydeligt Antal Frilandsplanter, og efter at der i 1829-30 var opført et Væksthus, blev der ogsaa dyrket Planter fra varmere Lande. Ved denne Tid var der ansat en Gartner, Hans Ditlev Nissen, ved Akademiets
Have.
Nissen drev ved Siden af sin Gartnergerning ved Haven en Del Handel med Planter, og formodentlig har der ligefrem været hjemlet ham Ret hertil for at bøde paa den sikkert meget
ringe Pengeløn. Af Annoncer i „Statstidende" for den Tid ser man, at han har dyrket en ikke
ubetydelig Mængde Træer og Buske med Salg for Øje. Efter hans Død 1834 afkøbte Akademiet hans Bo for 50 Rdl.
Efter Nissens Død var F. A. Voetmann Gartner indtil 1880.
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Lauritz A.P. Ørnberg indgår første gang i en folketælling i 1834. Her var han opført under sognet
Sorø Landdistrikt og som boende i Fiskerhuset hos fiskeriforpagter Ditlev Hendrik Jappe.
Han var opført som gartnerdreng.
Næste gang han indgår i en folketælling er i 1840, hvor han er opført under sognet Værløse som
seminarieelev på Jonstrup Seminarium. På seminariet var der dengang ca. 50 elever.
I juli 1836 fik han sammen med sin curator, der var professor Engelstoft, udbetalt sin arv (se under
faderens skifte). Det samlede arvebeløb for de tre søskende var i februar 1828, hvor skiftet efter
faderen er afsluttet, indsat i det daværende Københavns Overformynderi 1.
Ved udbetalingen var tillagt renter således, at Lauritz A.P. Ørnberg fik udbetalt 16 rd. og 95 mark i
sølv og 111 rd. og 10 mark i sedler.
Dengang fik en arbejdsmand pr. dag 35-40 skilling. 1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling.
Efter 5 år ved Sorø Akademis Plantagehave var Lauritz A.P. Ørnberg nu i 1838 20 år gammel og
han blev optaget på Jonstrup Seminarium, hvor han var elev i 3 år. Her var betalingen ca. 125
rigsbankdaler om året. Disse blev betalt af Sorø Akademi.
Jonstrup Seminarium, senere Jonstrup Statsseminarium, var kongerigets ældste skolelærerseminarium, der startede under navnet Blaagaard Seminarium på lystgården Blaagaard på Nørrebro i
København i 1790, men det skiftede navn, da det flyttede til en nedlagt klædefabrik i Jonstrup ved
Ballerup i 1808. Lang tid efter at Lauritz A.P. Ørnberg gik på Seminariet er det flyttet flere gange.
Tegning af Jonstrup Seminarium fra sidste halvdel af 1800-tallet, hvor det stadig lå 1½ km nordøst
for Måløv.

Fra Laurtiz A.P. Ørnbergs tid på Jonstrup Seminarium eksisterer en stilebog med 15 stile, som han
skrev i 1840 og 1841. Under Afskrifter og kopier: Stileemner er indsat en afskrift af de 15 emner,
samt en afskrift af stilen med emnet: Skolelæreren kan og bør tillige virke som Opdrager, der –
tænker jeg – rummer hans eget syn på sin rolle som lærer.
Protocol ved den aarlige Afgangs-Examen ved det Kongelige Skolelærer-Seminarium
paa Jonstrup.
Dimittender 1841.
Lauritz Andreas Peter Ørnberg.
Undervisningstid: 3 Aar.
Religionskundskab

Religionslære

tg+

Bibelkundskab

g?

Summa
Undervisningsfærdighed

Katekisation

tg+

Skoleundervisning i alm.

tg+

Summa

1

tg+

Magistratens 3. Sekretariats Værgemålsprotokoller 1818-57. Københavns Stadsarkiv

tg+
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Skriftlig Udarbejdelse i Modersmaalet

g

Regning

Hovedregning

g

Tavleregning

g?

Summa
Methodelære

g?

Indbyrdes Undervisning

g

Almindelig Methodelære

g

Summa
Dansk

Grammatik
Boglæsning

g
tg?
mg?

Summa
Historie og Geographie

tg+

Fædrelandshistorie

tg?

Geographie

tg?

Summa

tg?

Skønskrivning

mg?

Gymnastik

mg

Sang

-

Hovedkarakter

Ei uduelig

Opførsel

I det hele

mg

[tg = temmelig godt; g = godt; mg = meget godt]
Endelig er tilskrevet vedr.

Duelighed til at forestaa Kirkesang og Orgelspil:
Kan hverken forestaa Kirkesang eller Orgelspil.

For så vidt hovedkarakteren ei uduelig kan i protokollen læses, at dimittenderne blev fordelt mellem disse 4
karakterer: Særdeles duelig, meget duelig, duelig
og ei uduelig.
Den benyttede karakterskala er næppe i dag kendt af ret
mange, men det kan oplyses, at karaktererne bestemt er
i den nedre del af skalaen. Karakteren ’mg’ (meget godt),
som her er den højeste, blev i min skoletid oplevet som
værende i midterfeltet af hvad vi som børn ønskede (turde) præsentere hos vores forældre.
Dette billede skulle være (der er ikke noget navn på) af
Lauritz A.P. Ørnberg – overleveret i familien gennem
flere generationer.
Mit gæt er, at han på billedet er omkring 25 år gammel.
Billedet kunne derfor være den nyuddannede skolelærer
i 1841, der på denne måde har ment at skulle leve op til
seminaristværdigheden.
Kunstnerens navn er ikke påført billedet.
Efter færdiguddannelse som lærer havde Lauritz A. P. Ørnberg disse ansættelser:
▪
huslærer i ½ år;
▪
fra april 1842 til foråret 1849: 2. lærer på Cathrinelyst, hvor han selv havde været elev;
▪
fra foråret 1849 til nov. 1849: Lærer og kirkesanger i Stenlille, der ligger 10 km nord for Sorø;
▪
fra 1. nov. 1849 til aug. 1850: P. tempore lærer ved Hylstrup Skole i Alsted Sogn 6 km østsydøst for Sorø;
▪
fra 1. aug. 1850 til sin afsked i 1888 som lærer ved Krøjerup Skole og kirkesanger i Bromme
Kirke 4 km nordvest for Sorø.
Lauritz A.P. Ørnberg blev ikke indkaldt til militæret, hvilket skyldtes, at han var søn af en skolelærer. Og disse sønner blev ikke indkaldt – før 1848.
Medens Lauritz A.P. Ørnberg var lærer på Cathrinelyst er biskop Mynster igen på visitatsbesøg og
denne gang (1845) skriver han dette i sin visitatsprotokol:
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Instituttet paa Cathrinelyst har nu kun 16 Børn fra 7 til 15 Aar. Det er aldeles ikke Fellenbergsk, koster 1800rd aarlig, hvilket er meget kostbart for den Nytte, det stifter. Imidlertid
blive dog endeel forladte og forsømte Børn her til Mennesker, og lære noget Landbrug.
Læreren Peter Møller, 40 Aar, Sem. fra Joenstrup, D.M., skal forestaae at vinde Børnenes
Hierter; han katechiserer dog tørt, og, skiøndt her er en Hielpelærer, Lauritz Øienberg (26
Aar, Sem. fra Joenstrup, meget tunghør, og ikke god Katechet), er Skolen ikke over de
sædvanlige Landsbyskoler.
Læsn.: mg. Skrivn.: mg. Rel.: g. Regn.: ngl. Indb. Und. bruges ikke. Gymnastik: mg.
Cathrinelyst ophørte som institution i 1849 og Lauritz A.P. Ørnberg var på dette tidspunkt i gang
med at søge ny ansættelse. Til det brug bad han div. personer om en udtalelse/anbefaling.
Disse udtalelser er:
▪ Sognepræsten i Stenmagle G. Bendtsen, der havde opsyn med undervisningen i Stenlille og
Stenmagle, men også var hans svigerfader. Denne skrev i juli 1848:
Lærer ved Instituttet Cathrinelyst Hr. L. Ørnberg, som hen ved ½ Aar har forestaaet Underviisningen i Skolen og Sangen i Kirken i Steenlille Sogn, er mig bekendt
fra en god og fordelagtig Side, da han har undervist Skolebørnene med Duelighed og Flid og tillige med Mildhed og Kjerlighed, saa at deres Fremgang i Kundskaber glædeligen er Lagt for Dag i Forening med sædelig Dannelse og Christelig
god Opførsel.
Han har forestaaet Sangen saavelsom den øvrige Kirketjeneste til min fuldkomne
Tilfredshed, ligesom han stedse har ført et exemplariskt Forhold og erhvervet sig
baade Høieres og Laveres Agtelse og Yndest.
Jeg maa altsaa anbefale ham paa bedste Maade til Høie Vedkommende og bede
som ham, at det Levebrød han ansøger, maa vorde ham til Deel.

▪
▪

Jeg hæfter mig ved, at han bl.a. har forestået sangen i kirken, når han ved afslutningen fra seminariet får det skudsmål, at han ikke er egnet til dette.
Denne udtalelse fra svigefaderen er indsat i sin helhed under Afskrifter og kopier: Udtalelse, da
den også viser G.H. Bendtsens håndskrift.
Sidinger fra Sorø Academis Gods Institut.
Sognepræsten for Pedersborg Sogn P. Chr. Kierkegaard, der var medlem af den komité, der
havde opsyn med Cathrinelyst, udtaler i juni 1848 bl.a. ros til L.A.P. Ørnberg for hans undervisning i skrivning, regning og gymnastik. Og hertil føjer han om ham,
…at han efter mit Skjøn, har viist et meget godt Greb paa at omgaaes og regjere de
paa Instituttet værende Elever, hvilket fortjener saameget mere Anerkjendelse, som
disse sædvanligen der modtages saa uopdragne, uvorne og udannede, som det er
at vente af aldeles fattige Børn, der ere voxede op som fader- og moderløse.

▪
▪

Forstander for Cathrinelyst P. Møller skrev i februar 1849 bl.a. om Lauritz A.P. Ørnberg, at han
havde udvist en beskeden og retsindig adfærd såvel over for forstanderen som over for de unge mennesker, som han havde undervist.
Pastor C.F. Zøylner fra Alsted-Fjenneslev Sogn, skrev bl.a. i en udtalelse fra december 1849
om Lauritz A.P. Ørnberg:
Med en sjelden Flid, Utrættelighed og Paapassenhed forener han en ualmindelig
besindig og vakker Adfærd med Børnene, saa at den Fremgang, der er gjort i den
korte Tid, han har været ved Skolen, maa kaldes ualmindelig god.

Alle disse udtalelser, som jeg selv har i kopi, findes i original på Lokalhistorisk Arkiv i Sorø.
Udover disse anbefalinger skrev svigerfaderen pastor Bendtsen til undervisningsminister J.N. Madvig. G.H. Bendtsens brev kendes ikke, men J.N. Madvigs svarbrev, der er dateret i februar 1849,
ligger blandt de foran nævnte dokumenter. I dette brev tilkendegives, at det ved
Nedlæggelse af Institutet paa Cathrinelyst ved Sorø . . . erkjendes som billigt
[rimeligt, naturligt] og passende at see Seminarist Ørnberg ansat i et Skolelærerkald paa Academiets Godser, saasnart Leilighed dertil gives. Saafremt deres
Svigersøn ikke skulde finde en Ansættelse tidligere andensteds, vil der vistnok, i det Ringeste saavidt jeg til den Tid har med disse Anliggender at gjøre, ved forefaldende Vacants paa Academiets Godser blive taget særdeles Hensyn paa ham, og jeg troer at turde forsikkre, at han selv ved en mulig Forandring vil kunne regne paa, at dette Haab ikke skuffer.

Den endelige udnævnelse til embedet i Krøjerup er dateret 11. juli 1850 og er formuleret i et kaldsbrev, der lyder:
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Kaldsbrev
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, under hvis Overbestyrelse
Sorø Academi er henlagt Gjør Vitterligt, at det har antaget og beskikket hidtil
værende Hjælpelærer ved Hylstrup Skole, Seminarist Lauritz Andreas Peter
Ørnberg til at være Skolelærer ved Krøierup Skole paa Sorø Academies Gods.
Thi skal han dette Embede troligen og redeligen forestaae, i Særdeleshed
med utrættelig Flid og Aarvaagenhed antage sig alle de Børns Undervisning,
som ere henviste til at søge Skolen, bidrage saavidt det staaer i hans Magt til
at Skolegangen ikke forsømmes, ogsaa til, at Undervisningen lempes efter ethvert Barns Alder, Begreb og Kundskab, altid lægge Vind paa et ædrueligt,
gudfrygtigt, stille og ærbart Liv, nøie iagttage de om Skolevæsenet og Skolerne
udgangne eller herefter udgaaende Bestemmelser saavelsom øvrige gjældende
Love og Anordninger, forsaavidt samme kunne vedkomme ham, og i Alt forholde sig som det en christelig, flittig og redelig Skolelærer vel anstaaer.
Saalænge han vedbørligen og vel forestaaer dette sit Embede og fører et
ustraffeligt, gudeligt og anstændigt Liv og Forhold, skal han forblive i samme,
og for sin Tjeneste nyde alle de Indkomster og Emolumenter [embedsmandsbiindtægter, se neden for under læreres løn], som retteligen ere tillagte dette Embede;
dog bemærkes, at han uden Paastand om Godtgjørelse maa underkaste sig de
Forandringer, som muligen i sin Tid kunne blive iværksatte med Hensyn til
Pligter, Rettigheder og Emolumenter, som nu ere forbundne med den ham betroede Tjeneste.
Med dette paa Sorø Academies Vegne udstedte Kaldsbrev har den beskikkede
Skolelærer at henvende sig til Provsten for Ringsted og Alsted Herreder for at
udfæstes og forhjælpes til den befalede Collats (se note) samt for at meddeles
Bestemmelse om naar han skal tiltræde Tjenesten.
Dets til Bekræftelse under Ministeriets Underskrift og fortrykte Segl.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 11. juli 1850.
J.N. Madvig

Note ad collats. En af biskoppen udfærdiget skrivelse (til en menighed eller et skoledistrikts beboere) hvorved et præste- eller skolelærerembede overdrages en dertil kaldet person (ODS).
Krøjerup Skole beskrives i J.P. Mynsters visitatsbog fra hans besøg i 1837, som en skole med 24
børn og menes til lettelse for Sognet at kunne nedlægges. Men ved det næste visitatsbesøg i 1845
er elevtallet angivet til 50 børn. På dette tidspunkt er læreren 63 år gammel og genegen [tilbøjelig]
til Drik. Så det er nok ham, som Lauritz A.P. Ørnberg afløser i 1850.
Men hvad fik en skolelærer i løn?
I 1732 bestemte kongen, at der skulle oprettes skoler under Sorø Skoles Gods.
Lærerlønnen var i 1732 angivet til pr. år 24 rigsdaler og 1 mark af hver mand, der havde børn i
skolen. Dertil frit brændsel af skolens skove - dvs. fra Sorø Akademis skove - samt græsning og
foder til en ko og 4 får.
Forskellige steder i div bøger er nævnt, at en lærerløn bestemt ikke var særligt attraktiv – også
selvom man havde gratis husleje.
I Forhandlingsprotokollen for Munkebjergby og Bromme Sogne er ca. 1870 oplistet lønnen for læreren i Eskildstrup, der i skolestørrelse svarede til skolen i Krøjerup.
▪ Fri bolig incl. ca. 6 tdr. land, som læreren selv kunne dyrke,
▪ Fast løn i byg: 36 tdr.,
▪ Brændsel: 8 favne,
▪ Fourage (formentlig til kreaturer): 105 læs hø og 156 læs halm,
▪ Kirkeforretninger: 20 rigsdaler,
▪ Skolepenge, anslået: 24 rigsdaler,
▪ Offer og akcidenter (tillæg til præsters og degnes lønninger, der i alm. erlagdes ved offergang
på de tre store højtider samt ved visse kirkelige handlinger (bryllup, barnedaab m. m.)):
50 rigsdaler. [I kaldsbrevet er det nok disse indtægter, der er benævnt: emolumenter]
Undervisningen var iflg. skolelovene af 1814: Almueskolen på landet, Borgerskolen i byerne/købstæderne og endnu en lov for skolerne i København.
I almueskolen var det gældende, at eleverne var inddelt i 2 grupper, dels de 7-10 årige, der gik i
nederste klasse og dels de 11-14 årige, der gik i øverste klasse. Begge grupper gik i skole 3 dage
om ugen og piger og drenge gik sammen i modsætning til det gældende i Borgerskolen. Der var 4

98
grundfag: religion, læsning, regning og skrivning. Men der blev som oftest også undervist i gymnastik og sang.
Cathrine Christine Bendtsen blev født den 19. august 1814 i Ålbæk i Lime Sogn 18 km vestnordvest for Skive, hvor hendes fader dengang var sognepræst Gottfried Hendrich Bendtsen. Moderen
var Inger Elisabeth Svanekiær. Hun hjemmedøbtes af faderen og dåben bekræftedes i kirken den
27. september samme år1.
Madame Amalie Frederikke Rosendahl fød Selmer af Rødding Præstegaard havde det
ærefulde hverv at bære barnet frem til dåben, medens Jomfruen Mathile Colding af Kaas har
holdt huen under dåbshandlingen. Mandsfadderne var Hr. Proprietær Colding til Kaas, Hr.
Pastor Mehl til Sem Præstegaard, Monsieur Carl Rosendahl af Rødding Præstegaard.
Her er det to af de lokale præstefamilier, der indgik som faddere ved dåben.
Cathrine Christine Bendtsen var forældrenes femte barn. Efter hende fødtes endnu seks børn.
Familien blev boende i Salling indtil 1828, hvor faderen flyttede til et nyt embede som sognepræst
for Stenmagle og Stenlille menigheder. Familien flyttede ind i præstegården i Stenmagle, der ligger
14 km nord for Sorø.
Hun konfirmeredes af sin fader i 1830 i en alder af 16 år. Ved konfirmationen fik hun denne Dom
angaaende Kundskab og Opførsel: Udmærket godt.
Cathrine Christine Bendtsen må have mødt Lauritz A.P. Ørnberg i løbet af 1846/47. De forlovede
sig den 10. december 1847 og viedes den 27. december 1847 i Stenmagle Kirke2. Deres første
barn fødtes (allerede) en måned senere den 24. januar 1848.
Han var på vielsestidspunktet 30 år gammel, hun var 33 år gammel.
I middelalderen var trolovelse en ægteskabsstiftende handling, men efterhånden fik den kirkelige
vielse dog større betydning og fra 1582 blev det bestemt, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af
præsten og fem andre personer og en sådan trolovelse var forpligtende og kunne kun ophæves
ved kongelig bevilling. Efter loven skulle præsten alvorligen forbyde de trolovede personer at søge
seng sammen før end de i kirken retteligen blive samlede, men blandt almuen overholdt man ikke
denne bestemmelse. I 1799 blev trolovelser helt afskaffet, men skikken fortsatte dog – uden at
være ægteskabsstiftende. I vore dage er den afløst af forlovelsen.
I dette tilfælde kan det synes som om præstefaderen har haft en noget tilbagetrukket rolle. Eller
også har kæresteparret været naturen føjeligere end fornuften!
Ægteparret Lauritz Andreas Peter Ørnberg og Cathrine Christine Bendtsen boede sammen på
Cathrinelyst, hvor han var lærer, frem til foråret 1849. Fra foråret 1849 og ½ år frem var han lærer
ved Stenlille Skole og i denne tid har de formentlig boet i præstegården. Fra november 1849 og til
august 1850 var han lærer ved Hylstrup Skole østsydøst for Sorø. I denne periode ser det ud til, at
den lille familie ikke har boet sammen. I FT 1850 ses Cathrine Christine Ørnberg, som hun nu kalder sig, registreret i præstegården i Stenmagle sammen med sine to børn. Desuden bor moderen
og de to søstre Margrethe Elisabeth (40 år gammel) og Bendttine Anine (17 år gammel) der også.
Han er i FT 1850 registreret som hjælpelærer og boende i Hylstrup By hos skolelæreren.
Fra engang i efteråret 1850 blev familien samlet i Krøjerup Skole – den forrige lærer havde søgt sin
afsked i juni 1850.
I tiden fra deres vielse og til de flytter sammen i Krøjerup i efteråret 1850 skete der dels det, at
hendes fader pastor Gottfried Hendrich Bendtsen døde i marts 1849, dels fik hun endnu et barn
Inger Elisabeth i september 1849.
Ægteparret Cathrine Christine Bendtsen og Lauritz A.P. Ørnberg fik disse børn:
▪ Peter Anton, født den 24. januar 1848, der er omtalt tidligere;
▪ Inger Elisabeth, født den 26. september 1848.
Det fremgår af folketællingerne frem til 1870, at hun boede hjemme indtil da. Men det gør hun
ikke i FT 1880, hvor jeg ikke har kunnet finde hende.
I 1890 boede hun sammen med faderen i Ringsted; han var nu enkemand. Umiddelbart efter
hans død i 1895 giftede hun sig i 1896 (hun var nu 47 år gammel) med enkemand Carl Christian Larsen, der var drejermester i Ringsted.

1
2

KB Lime, 1813-40, AO opsl. 9
KB Stenmagle, 1843-52, AO opsl. 67
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▪

▪

▪

▪

Hun døde dog allerede i juli 1900 og begravedes fra Ringsted Kirke. Udgiften til vedligeholdelse af hendes gravsted betaltes indtil 1938 af Christian Ørnberg (jf. hans skifte).
Gotfred Henrik, født den 30. oktober 1851.
Han giftede sig i 1878 i Ringsted med Maren Christine Martine Hansen. I Ringsted arbejdede
han dels som manufakturhandler, dels som købmand, men senere flyttede familien til Sorø,
hvor han i en periode ejede og drev restauranten Parnas (nu nedrevet).
Han døde i Sorø i 1919 og efterlod sig hustru og seks børn.
Carl August, født den 17. januar 1854.
Han ses i en afgangsliste fra Bromme Sogn i 1872, at være flyttet til Fjenneslev Sogn, hvor han
skal være landvæsenselev. Jf. FT 1880 var han tilbage i Bromme Sogn, hvor hans stilling var
forvalter. Her boede han hos forældrene.
Jf. Udvandrerarkivet ses han at udvandre til USA i 1881. Her kaldte han sig forvalter. Samme
arkiv fortæller, at han i 1887 må have været i Danmark på besøg – denne gang sammen med
hustru Karen Hansen, som han må have giftet sig med i USA. I 1887 havde han titel af købmand.
Ved tilbagerejsen til USA rejste han sammen med sin lillesøster Dagmar Emilie Christiane.
Jf. en USA-folketælling fra 1910 boede han i byen Cook i staten Illinois.
Christian Frederik, født den 27. januar 1856.
Han slog sig ned som grosserer i København, hvor han giftede sig (dato ikke fundet) med Jenny Lovisa Vengstrøm, født i Stockholm. I december 1892 skrev han et kort testamente, der
overlod hustruen alle ejendele. Testamentet vidner om, at han har erkendt kun at have en kort
levetid tilbage. Han døde den 30. januar 1893 i København. Ingen børn er nævnt.
Dagmar Emilie Christiane, født den 10. april 1861.
Som nævnt oven for udrejste hun til USA i en alder af 27 år sammen med broderen Carl August, der var hjemme i Danmark på besøg.
Jf. Udvandrerarkivet havde hun i år 1900 været hjemme i Danmark på besøg, idet hun i januar
1901 igen ses udrejst til USA, men nu bærer hun efternavnet Herskind – hun havde i mellemtiden giftet sig med købmand Erik Herskind. Hun må dog hurtigt igen være rejst til Danmark, idet
hun jf. Politiets Registerblade fra 1903 er registreret som boende i København, hvor hun boede
indtil sin død i 1938. Hendes stillingsbetegnelse er dameskrædderinde. Af skiftet fremgår alene
hendes afdøde mand – ingen børn.

Skolen i Krøjerup har ligget ca. 1 km nordøst for nuv. Krøjerup by, på vestsiden af vejen mod Lyng,
der i dag hedder Stenbjærgvej og på hjørnet af en lille blind sidevej – Stenbjærgvej nr. 10. Over for
ligger der i dag nogle fiskedamme.
Skolen har været 3-længet med åbning ud
mod Stenbjærgvej. Mod nord har været en
længe på ca. 15 x 5 m, mod vest en længe
med port på ca. 10½ x 6½ m og mod syd
en længe på ca. 19 x 6 m.
Nordlængen har rummet lade, lo, svinehus
og 3 latriner til eleverne. Vestlængen har
rummet stalde, foderlo og karlekammer.
Sydlængen har rummet skolestue og beboelse.
Jeg har besøgt det nuværende hus. I dette
hus findes en dør mellem køkken og stue,
der er den oprindelige dør til klasselokalet –
den har indsatte ruder, så man kan se ind i
klassen.
Til gården hørte et stykke jord og her har han formentlig kunnet udnytte den uddannelse som gartner, han gennemgik på Sorø Akademi.
Det her viste kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen er fra sidst i 1800-tallet.
På et dokument, der ligger blandt papirerne i skiftet efter
svigermoderen Inger Elisabeth Svanekiær (gift Bendtsen), ses at han underskriver sig på denne måde i 1852.
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Fiskedammene over for huset er anlagt i tidligere grusgrave og har ikke været der på den tid, hvor
Lauritz A.P. Ørnberg med familie boede der.
I 1857 var den nye biskop H.L. Martensen på visitats i Krøjerup og det medførte denne optegnelse
i hans visitatsbog:

I transskriberet udgave står her:
Alsted
Krøjerup Skole. Børneantal 53, .?. Kammerraad Petersen.
Læreren Lauritz A.P. Ørnberg, 38 Aar, Katechiserede aldeles confust. Han er meget
Tunghør og mangler aldeles det musikalske
Gehør, hvorfor Børnene Sang var forfærdelig.
Rel[igion] g. Reg[ning] mg+. Gens[idig (indbyrdes)
undervisning] mg.

I relation til hans manglende musikalitet og hans tunghørhed finder jeg det pudsigt, at han har fungeret som kirkesanger.
I samme Bromme Kirke havde præsten på den tid, J.C.
Lund, i øvrigt det ry, at han ikke passede sin kirke. Mange
søndage var der slet ikke gudstjeneste og det fortælles, at
han måske nok kørte hen til kirken, men blev siddende på
vognen og lod sin kusk se efter, om der var nogen over
hovedet i kirken. Og som oftest kørte han hjem igen!
Pastelmaleri af Anna Ancher fra 1885:
Lektien gennemgås. Tilh. SMK.
Lauritz A.P. Ørnberg har, medens han var skolelærer i Krøjerup, været engageret i det lokale politiske arbejde.
I Forhandlingsprotokollen for Munkebjergby og Bromme Sogne kan læses, at han var medlem af
sognerådet fra juni 1871 til december 1876 – i alt i 5 ½ år. Ud over arbejdet som sognerådsmedlem
var han desuden valgt til følgende tillidsjobs:
▪ Forligsmægler i tyendesager,
▪ Revisor for sognenes kommuneregnskaber,
▪ Medlem af valgbestyrelsen ved valget i 1875,
▪ Bestyrer af de fattiges kasse i Bromme Sogn,
▪ Ligsynsmand i Krøjerup skoledistrikt.
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Ud fra folketællingerne i 1860, 1870 og 1880 kan læses, at skolelærerfamilien boede på skolen i
Krøjerup. I denne periode havde de i de to første folketællinger en tjenestepige til hjælp i huset. Jf.
folketællingen i 1880 var der såvel en mandlig som en kvindelig tjenestetyende.
Oplysningerne i folketællingerne for Krøjerup i Bromme Sogn blev indhentet af skolelærer Lauritz
A.P. Ørnberg, der havde dette job hvert tiende år. Jf. FT 1880 havde han i denne forbindelse status
af tællingskommissær.
Ud fra sammentællingerne for hans distrikt: Krøjerup By kan aflæses dette:
Folketællings år

Antal gårde
og huse

Antal familier

Mandkøn

Hunkøn

Personer ialt

1860

31

42

193

1870

34

37

108

94

202

1880

29

33

83

80

163

Cathrine Christine Bendtsen døde den 4. november 1881 i en
alder af 67 år efter 19 Aars Sygdom af Brystsyge [svarer
til tuberkulose – boligerne dengang har været voldsomt utætte/usunde], som der står i kirkebogen. Hun begravedes fra
Bromme Kirke den 9. november 18811.
I skifteprotokollen ved hendes død står:
!881 d. 5 Dec. anmeldtes, at Kathrine Kirstine
f. Bendtsen, Lærer Ørnbergs Hstr. af Krøjerup er
død.
Enkemanden vil hensidde i uskiftet Bo med fællesbørn.
Formentlig omkring 1875-80 har
Lauritz A.P. Ørnberg ladet sig
fotografere. Måske er dette sket
medens han var medlem af
sognerådet!
Dette foto, der med sikkerhed
bærer hans navn, er fra et såkaldt sognekort, der befinder sig
på Danm. Pædagogiske Bibliotek, hvorfra jeg har fået mulighed for at
affotografere det. Sammenlignes med den tidligere viste (side 95)
gengivelse af et maleri af ham, ses at der er tale om samme person.
Det undrer mig, at dette foto ikke findes noget steds i familien.
I april 1883 udnævntes Lauritz A.P. Ørnberg til Dannebrogsmand og
fik i den anledning tilsendt dette hæderstegn fra kongen Christian IX.
Hæderstegnet kunne tildeles personer, der
med Tanken henvendt til Fædrelandet, virker mere end andre for
Samtid og Efterslægt, eller, opflammet af ædelt og freidigt Mod,
hæver sig over sine Lige, ved sjeldne og gavnlige Handlinger.
Denne orden blev indstiftet af Frederik VI i 1808. Hæderstegnet er i sølv og måler 5,8 cm i højden
og 2,8 cm i bredden. Det var dengang ikke helt ualmindeligt, at f.eks. skolelærere og politimænd
blev tildelt en hædersmedalje. I dag ses dette næppe!
Samtidig med tildelingen af hæderstegnet skulle Lauritz A.P. Ørnberg underskrive en ed og returnere det underskrevne til Ordenskapitlet på Amalienborg. Denne ed lyder:
Benaadet af Hs. Majestæt Kong Christian den Niende med Dannebrog-Ordenen, lover og
sværger jeg til Gud almægtigste, at være fremdeles min Arve-Konge og Herre huld, tro og lydig,
indtil mit Livs Ende at tjene Ham og Fædrelandet efter yderste Evne og Kræfter, at opfylde alle
Ridderpligter og stedse at være Dannebrog-Ordenens Statuter lydig, saa længe jeg lever.
Saa sandt hjælpe mig Gud.

1
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På dette tidspunkt var Lauritz A.P. Ørnberg 65 år gammel og helbredet begyndte at svigte i en
sådan grad, at han havde ansat en hjælpelærer. Han fremsendte til sognerådet en ansøgning om
økonomisk støtte hertil og i denne forbindelse skrev den lokale sognepræst A. Rejmer denne støtteerklæring:
Hr. Skolelærer i Krøjerup L.A.P. Ørnberg er en i alle Maader hæderlig og i al
Omgjængelse elskværdig Mand, der er saa afholdt og agtet af Sognets Beboere, at han har været valgt til Sogneraadsmedlem, og en saa dygtig og nidkjær Lærer, at han har modtaget Dannebrogskorset til Belønning og som Anerkjendelsestegn fra sine øverste foresatte.
Da han bliver mere og mere tunghør, har faaet Skrivekrampe og tilmed lider
af en smertefuld Underlivssygdom, har det været ham en nødvendighed at
antage en Hjælpelærer, og da hans Embede ingenlunde kan bære denne store Udgift, er det mig en glæde at kunne give ham den allerbedste Anbefaling
til Opnaaelse af den ansøgte Understøttelse, med den Bemærkning, at han i
alle Henseender er fuldt ud værdig til en saadan Hjælp.
Munkebjergby Præstegaard d. 15de Februar 1887.

Selve hans ansøgning er ikke bevaret, men denne støtteerklæring har indtil for nylig været i familiens besiddelse, men er nu afleveret til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.
Lauritz A.P. Ørnbergs ønske om at ansætte hjælpelærer kan også aflæses af den tidl. nævnte Forhandlingsprotokol for Sognerådet. I denne fremgår, at Lærer Ørnberg i februar 1887 søgte sognerådet om tilladelse til at opsætte en ekstra kakkelovn i et værelse på 1ste sal i lærerboligen. Dette
værelse påtænktes anvendt til en hjælpelærer.
Sognerådet afslog anmodningen, da man ikke billiger at ældre og svagelige Lærere holder Hjælpelærer. Her ud over besluttede sognerådet at forespørge Skoledirektionen om Ørnbergs ønske om
at holde hjælpelærer havde autoriteternes tilladelse. Jeg har ikke kunnet finde svaret på denne
henvendelse, men af protokollen fremgår det indirekte i januar 1888, at der snarest kommer en ny
lærer i Krøjerup. Ved martsmødet samme år besluttedes, at seminarist Jensen kan forestå lærerembedet i Krøierup under vakancen til 2 Kr. daglig.
På dette tidspunkt må Lauritz A.P. Ørnberg have været sygemeldt eller reelt fratrådt. Ved majmødet i sognerådet foretoges indstilling til lærerembedet i Krøjerup.
Lauritz A.P. Ørnberg må formentlig have stoppet sin karriere
pr. 1/4 1888, idet han på dette tidspunkt fik dette ur af borgerne i skoledistriktet Krøjerup. Uret har nederst en lille plade i
sølv, der bærer inskriptionen:
Erindring – Til Lærer Ørnberg fra
Krøjerup Skoledistrikt – 1/4 88.

Han havde på dette tidspunkt været lærer i Krøjerup i knap 38
år.
Uret befinder sig i dag hos en efterkommer af hans søn Gotfred Henrik Ørnberg. Det måler ca. 108 x 38 cm.
Lauritz A.P. Ørnberg findes i en folketælling for Ringsted i
1890, hvor han som pensioneret lærer boede i Dagmarsgade
12.
I Ringsted boede han sammen med datteren Inger Elisabeth til
sin død den 4. juni 1895. Han begravedes fra Bromme Kirke
den 11. juni 1895. Lauritz A.P. Ørnberg blev 77 år 1.
I en dødsannonce i Ringsted Folketidende for den 5. juni står:
I dag, kl. 1½, døde vor kære gamle Fader, forhenværende
Lærer, Dannebrogsmand L.A.P. Ørnberg, 78 aar gammel.
Paa fraværende Sødskendes Vegne.
Ringsted, den 4de Juni 1895.
Peter Anton Ørnberg, Elisabeth Ørnberg,
Gotfred Henrik Ørnberg.
Begravelsen foregaar fra Bromme Kirke den 11te ds. kl. 1
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I skifteprotokollen står dette:
Aar 1895 d. 4 Juni anmeldtes skriftligt ved Gæstgiver G.H. Ørnberg af Sorø, at
hans Fader pens. Lærer Lauritz Andreas Peter Ørnberg er død idag 77 Aar Efterlader intet udover Begravelsesomk., hvorefter Boet efter Begjæring udlagdes til Arv for Begravelsesudg.
Lauritz A.P. Ørnberg havde som
nævnt været kirkesanger ved
Bromme Kirke, der ligger ca. 3
km fra hans bopæl og skole i
Krøjerup.
Kirken er højt beliggende lidt syd
for Bromme med en fantastisk
udsigt mod vest.
Kirken har, siden Lauritz A.P.
Ørnberg havde sit virke der, været restaureret og der er bl.a.
indsat et nyt alter.
Det oprindelige alter har set således ud og det er i dag flyttet til
et sideskib mod syd.

Krøjerup Skole, hvor Lauritz A.P. Ørnberg boede, blev
nedlagt i 1918. En ny skole beliggende på Krøjerupvej 15,
lige syd for Magle Sø, er også taget ud af brug. På denne
nye skole, hvor læreren hed Johansen, sørgede denne for,
at der i klasselokalet blev ophængt to fotos af tidl. skolelærere på hver side af katederet. Det ene af disse fotos var af
skolelærer Ørnberg.
Daværende lærer Johansens søn har jeg talt med.
Han husker det pågældende foto og nævnte i samtalens løb, at lærer Ørnberg på fotoet ”så aristokratisk ud” og at der ”da vist var noget om, at han var kongesøn”.
Rygter kan løbe vidt omkring, en fjer kan blive til mange høns. Her synes der at være et rygte, som
har fulgt Lauritz A.P. Ørnberg i store dele af hans eftertid.
Som nævnt under beskrivelsen af han forældre har jeg ikke kunnet finde belæg for nogen sandhed
i dette rygte! Se side 110.
Det omtalte foto fra afløserskolen i Krøjerup er det ikke lykkedes mig at finde, men formentlig svarer det til fotoet af lærer Ørnberg, der er vist oven for (foto fra sognekort).
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Christian Ørnbergs oldeforældre – på faderens side
(Mine tip2-oldeforældre)
Laurits Andreas Peter Ørnbergs forældre er:
▪ Nicolai Peter (Jensen) Ørnberg, 1760-1827 og
▪ Johanne Andersdatter Kruuse, 1775-1825.
Cathrine Christine Bendtsens forældre er:
▪ Gottfried Hendrich Bendtsen, 1773-1849 og
▪ Inger Elisabeth Svanekiær, 1789-1852.
Nicolai Peter Ørnberg blev født på Frederiksberg i 1760. Han døbtes i Frederiksberg Kirke den
29. marts 17601. Han var tvilling som sin moder.
Tvillingebroderen døbtes Hans efter farfaderen og den førstfødte dreng i forældrenes ægteskab,
der dog døde kun ca. 3 uger gammel. Også tvillingebroderen Hans døde efter kun ca. 3 uger. Nicolaj Peter blev opkaldt efter morfaderen, idet dennes efternavn Nicolai her er benyttet som fornavn
for barnebarnet.
Forældrene var skrædder på Frederiksberg Jens Hansen Ørnberg og Charlotte Amalia Pedersdatter.
Nicolaj Peter Ørnberg kunne også efter den tids skik kaldes Nicolaj Peter Jensen Ørnberg og han
ses enkelte gange benævnt alene med efternavnet Jensen.
Det er denne Nicolaj Peter Ørnberg, der på Brenners anetavle fra 1934 er angivet som født i Asferg
Sogn i Randers Amt. Der er intet belæg for denne påstand, hvilket er undersøgt meget grundigt.
Han stammer fra aner blandt skomagere i Ebeltoft.
I Asferg Sogn findes godt nok stednavnet Ørnebjerggård. Men det findes (stednavnet Ørnebjerg)
der så mange andre steder i Danmark! Også i nærheden af Ebeltoft!
Dengang var det i øvrigt ret så sjældent, at unge mennesker i det indre af Jylland flyttede langt væk
fra hjemstavnen. Undersøgelser har vist, at man som hovedregel giftede sig med personer inden
for en radius af omkring 500 meters afstand fra fødehjemmet. Samfærdselsmidlerne inde i landet
var meget ringe og besværlige. Helt anderledes forholdt det sig med unge fra købstæderne ved
havet. Skibstrafikken var det primære samfærdselsmiddel mellem landsdelene og det var langt
lettere at flytte væk fra hjemstavnen. Skrædder Jens Hansen Ørnberg blev født og udlært i Ebeltoft
og flyttede herefter til København. Også en onkel til ham flyttede før ham til København – i øvrigt
også som skrædder – og en søster (Birthe) fulgte senere efter.
Nicolaj Peter Ørnbergs dåbsindførsel i KB for Frederiksberg ser således ud:

I transskriberet udgave står der:
den 29. dito [marts 1760] bleve tvillinger døbte, faderen af Frid.[derichsberg]
skræder Jens Ørnberg, moderen Charlothe Amalia. Børnenes nafne: Nicolaj Peter og Hans.
Faddere vare: Madame Voigt og Mad. Khesum, Jomfr. Voigt og Jomfr. Mentz,
Slotsforvalter Voigt, Jochum Koch, Niels Hansen, Jonas West.

Den her nævnte familie Voigt, hvor madam Voigt bar barnet til dåben, var slotsforvalterfamilien på
Frederiksberg Slot. Jochum Koch var den person, som forældrene i 1761 købte et hus af. Dette
hus lå i Bredegaden nr. 4 [Frederiksberg], hvor Nicolaj Peter og hans søskende voksede op.
På dette billede af Bredegaden (næste side) ses nabohuset nr. 2 med porten. Det er det ældste
billede, jeg har kunnet finde – det er fra midt i 1800-tallet. Et andet billede, hvor familiens hus er
med, er indsat under beskrivelsen af forældrene (side 131). Det store hjørnehus har facade mod
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Allégade og foran dette hus lå en lille sø. Denne søs placering svarer i dag til pladsen foran Frederiksberg Rådhus.
Men også på den anden side af Bredegaden og ud mod Allégade lå en lille dam, hvortil afløb fra
husene udledte deres uhumske spillevand.
På den tid, hvor familien Ørnberg boede her, var gaden en mudret og svært fremkommelig markvej
med åbne rendestene, hvor husenes afløb var ledt ud til.
I den vestre ende af
Bredegaden lå endnu
en dam, eller vel snarere et gadekær, der kan
have været gadekæret i
den forsvundne landsby Solbjerg, hvortil
Bredegaden nok har
hørt. Resterne af dette
gadekær findes endnu
under navnet Andebakkedammen.
Nicolaj Peter Ørnberg
blev konfirmeret sammen med sin søster
Marie Kirstine i Frederiksberg Kirke den 14. april 1776. I KB står de nævnt på denne måde blandt dagens i alt 12 konfirmander:
Nicolaj Jensen [boende]hos sin Fader Jens Ørnberg, Skrædder, henved 16 Aar.
Marie Kirstine Jensdatter, hos faderen i 15de Aar.
En uge efter konfirmationen påbegyndte Nicolaj Peter Ørnberg en fireårig læretid som dugemager
på Collins Klædefabrik, der dengang lå på nordsiden af den nuv. Hollændervej og ud til Allégade.
Denne fabrik lå på en af de grunde, der i 1652 var blevet tillagt hollændere, som kom fra St. Magleby. Ti gårde blev dengang opført på hver side af Allégade, men de kom ikke til at bestå i lang tid i
hollændernes besiddelse. I løbet af 1700-tallet blev de fleste overtaget af velbemidlede københavnere, der her primært indrettede eller opførte lystgårde eller sommerresidenser i landlige omgivelser og – ikke mindst – i umiddelbar nærhed af slottet, hvor kongefamilien i perioder yndede at opholde sig om sommeren.
I forbindelse med lærekontrakten skrives denne attest, som dokumentation for lærlingen Nicolaj
Peter Jensens dåb på Frederiksberg:
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I transskriberet udgave står der:
Nærværende Nicolaj Peter Jensen, en ægtefødt Søn af Skrædder Jens Ørnberg
og Charlotta Amalia her i Byen, befindes i Ministerial-Bogen at være døbt i
Friderichsberg Kirke d. 29de Martii 1760, hvilket bevidner.
Friderichsberg d. 15de April 1776.
S, Vogelius.

Nicolaj Peter Ørnbergs læretid blev indført i Dugemagerlavets Jungen Protokol 1741-1846 (Københavns Stadsarkiv, Dugemagerlavet), hvori der står:
Ao [anno] 1776 d. 26 Junii hat Meister Jacob Petersen Moen Einen Jungen zur Lehre
Nahmen Jens Nicolaj Örnberg gebürtig von Friederichsberg auf 4 Jahre Einschreiben.

Her stemmer datoen ikke helt med datoen i selve lærekontrakten, men det er nok datoen for indskrivningen i protokollen, der er anført.
Blandt Dugemagerlavets papirer på Stadsarkivet i København findes også den originale lærekontrakt, der er indgået
mellem skrædderen
Jens Hansen Ørnberg
og fabriksejeren Niels
Collin.
(Denne Niels Collin var
bedstefader til den
senere bekendte finansmand, der var
mæcen for H.C. Andersen.)

Her gengives indledningen og pkt. 1 samt
underskrifterne.
Seglet for Jens Hansen Ørønberg rummer bogstaverne J, H og Ø, der er slynget ind i hinanden.
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Hele lærekontraktens ordlyd er:
Imellem os underskrevne Niels Collin, Controleur ved Classe Lotteriet her i
Staden, og Skrædder Ørenberg paa Friderichsberg, er følgende Contract indgaaet og sluttet.
1.
Jeg Ørenberg tilstaaer at have overladt Hr. Controleur Collin min Søn Jens [?]
Nicolay Ørenberg 16 Aar gammel, for at Lære det Hæderlige Deuhmager
Haandværek ved Hans Klæde Fabrique paa Friderichsberg under opsigt og
anførsel af Hans ved bemeldte Fabrique havende og holdende Deuhmager
Mester.
2.
Og skal denne min Søn ved dette Haandværek og Hr. Collins Fabrique blive
staaende som Dræng i 4 Aar fra den 22de hujus [dennes] at reigne, og derved
forblive indtil 22de April 1780 i hvilken tid Drængen skal have lært saa
meeget, at Han kand passere for een Dygtig Deuhmager Svend.
3.
For bemelte min Søns troeskab i ovenmelte 4 Lære Aar Carerer ieg, dog bør
Fabrique-mesteren Selv Have nøye indsigt med Ham, at Han ved flittig Arbeide og Gudsfrygt, bliver holdt fra Ledig Gang og betagen all Leilighed til at
omgaaes Liderlige og forføriske Folck.
4.
Iværende 4 Lære Aar forsyner Hr. Collin min Søn med fornødne Klæder, baade af uldet og Linnet, samt føede.
5.
Jeg Niels Collin tilstaaer at have antaged, lige som ieg og herved antager
Ørenbergs Søn Nicolay Ørenberg som Dræng i Lære ved min Klæde Fabrique
paa Friderichsberg under min der havende DeuhmagerMester Sr. Jacob Moen, og belover at opfylde hvad udi forestaaende 4 Poster i denne Contract
findes anført, og derhos forbinder mig at give Drængen een anstændig
Svends Klædning, naar Han sine lære Aar haver udtient.
At denne Contract saaleedes af os er indgaaet, det bekræftes med vores Hænders underskrift og hostrykte Signeter. Kiøbenhavn den 22de April 1776.
N. Collin
Jens Hansen Ørønberg
I pkt. 1, 2. linie må være sket den fejl, at faderens fornavn Jens fejlagtigt er indsat som sønnens
fornavn.

I Dugemagerlavets Gesellenbuch (svendebog) ses han i årene 1783-96 registreret 7 gange, hvilket
jeg tolker på den måde, at han i denne periode må have arbejdet som dugemager.
For så vidt stavemåden af hans efternavn er han i svendebogen også benævnt med efternavnet
Öhrenberg og Erenberg. Bogstavet ö ses på den tid ofte benyttet af de svenske personer med
navnet Ørnberg eller lignende, der kom til København.
I FT for 1787 og 1801 ses, at han fortsat boede hjemme hos forældrene lige som sine to voksne,
ugifte søstre. I FT 1787 er han benævnt dugmagersvend, medens han i FT 1801 er benævnt arbejdsmand.
Forældrene døde i henholdsvis 1801 og 1802. Husets i Bredegaden solges i 1801. Herefter er han
ikke til at finde førend han i december 1813 søgte Hofmarskallatet om tilladelse til at gifte sig og til
at beholde sin tjenestebolig1, hvilket må betyde, at han formentlig i en hel del år har fungeret som
kongelig portner. I marts 1814 giftede han sig med Johanne Andersdatter Kruse. Han var nu 54 år
gammel og det nævnes i den ene af kirkebøgerne, at han er portner ved Frederiksberg Have og at
han bor på Frederiksberg. Neden for er citeret fra den anden kirkebog, hvor han er benævnt arbejdskarl.
Det var i 1814, at man indførte, at der skulle føres to kirkebøger.
Johanne Andersdatter Kruse blev født den 11. april 1775, hvilket er oplyst til ’Den jonstrupske
Stat’, der blev udgivet i 1884. I denne bog, hvor hun nævnes under sønnen lærer Lauritz A.P. Ørnberg, er oplysningerne formentlig givet af denne.
1

Hofmarskallatet, registre til journalprotokol, sager
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Brenner skrev den samme fødselsoplysning på sin anetavle fra 1934 og havde den formentlig fra
forannævnte bog. Men Brenner tilføjede fødestedet Flensborg samt nogle aner til Johanne Kruse.
Disse aners (af Brenner) angivne præcise data er tjekket i 3 sogne i og omkring Flensborg – uden
resultat.
Hendes forældre (de af Brenner angivne) er også søgt i Bürgerbuch der Stadt Flensburg.
Heri findes ingen personer med navnet Anders Kruse eller Hans Jessen inden for erhvervene
brændevinsbrænder eller skipper.
På denne baggrund mener jeg ikke, at det er rigtigt at tillægge Brenners oplysninger værdi. Dog
har jeg selv ikke kunnet finde, hvor hun er født og dermed ej heller hendes forældre.
Johanne Andersdatter Kruse og Nicolaj Peter Ørnberg giftede sig 4. marts 1814 i Helligåndskirken i København1.
I KB står:
Den 8. Februar [1814] bleve Ungkarl og Arbejdskarl Nicolai Peter Ørnberg og Pigen [altså ikke tidl. gift] Johanne Andersdatter, tjenende i Klædeboderne No 101
tagende som Forlovede til at lyses for fra Prædikestolen. Copulerede 4. Marts.

Forloverne var for hende: Engelstoft, professor ved Københavns Universitet (her har hun sandsynligvis været tjenestepige) og for ham: Niels Nydahl, snedker og borgerlig artillerist, boende i Lavendelstræde 85.
Han angives i KB at være 52 år gammel, men var 54 år gammel, hun angives at være 32 år gammel, men er nok nogle år ældre jf. sønnens oplysning oven for om fødsel i 1775.
Ved død i 1825 angives hun med en alder af 50 år.
Ægteparret bosatte sig på Frederiksberg, hvor han havde stilling som portner ved slotshaven med
tjenetebolig. Men hvor kan de have boet?
I Frederiksbergs Historie står, at man i begyndelsen af 1800-tallet opførte tre mindre huse ud mod
Pile Allé, beregnet på underordnede betjente ved slottet. I tidens løb er disse jævne funktionærboliger med tilliggende haver blevet til idylliske traktørsteder. Om Hansens gamle Familiehave kan på
Wikipedia læses, at
Havens hovedhus er fra ca. 1630 og blev oprindelig beboet af ansatte på slottet. I 1850 fik kongelig materielkusk M. Hansen af kong Frederik VII bevilling til at sælge kaffe og te "til almuens
glæde".
Hansens gamle Familiehave reklamerer endnu i dag (foråret 2011) med at være Danmarks ældste
familiehave til almuens glæde at sælge kaffe og thevand samt mælk og fløde over halvdøren.
Ved siden af ligger Krøgers Have, der melder om en tilsvarende historie.
De små Haver var fra midt i 1800-tallet et yndet sted for københavnere at slå sig ned efter en gåtur
i slotsparken. Her kunne den medbragte mad nydes og man medbragte også kaffebønner idet man
på disse traktørsteder
kunne købe kogt vand fra
en maskine. Og som
noget nyt dengang kunne
man købe øl flaskevis.
Det er mit gæt, at familien
kan have boet i et af disse huse, før de blev traktørsteder. Og det er formentlig i samme område,
som morfaderen, der var
gartner ved slotshaven,
har boet i.
Slotshaven var på dette
tidspunkt ændret fra en
barokhave til en have i
engelsk stil. Næsten intet
blev tilbage af den oprindelige have. Den stive og
regelbundne barokhave
med alle sine klippede
1

KB Helligånd Kirke 1763-1817, AO opsl. 213 og KB Helligånd 1813-32, AO opsl. 6
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træer og buske var gået af mode. I stedet skulle haven fremstå ’naturlig’, men var dog lige så planlagt som den tidligere barokhave. Nu så haven ud som billedet på forrige side.
Billedet er en gouache af L. Læssøe Lange ca. 1810. Her gengivet fra bogen Frederiksberg af
Svend Esbech.
Kort over Frederiksberg fra 1811. Se også
kort fra 1741 under morfaderen Peter Nicolai (side 146).
Slotshaven var nu totalt omlagt til den romantiske stil. Foran det senere rådhus ses
den sø (gadekær), der på den tid var en
ganske uhumsk affære, da den modtog
spildevand fra de bagvedliggende huse i
bl.a. Bredegade.
På den tid boede digteren A. Oehlenschlægers far på slottet, hvor han hidtil
havde fungeret som fuldmægtig for slotsforvalteren og som organist ved Frederiksberg Kirke. I 1815 blev han udnævnt til
slotsforvalter. Slotsforvalter Oehlensclæger
kan meget vel have været Nicolaj Peter
Ørnbergs foresatte.
Adam Oehlenschlæger (1779-1850) var
vokset op på slottet, men boede her ikke
medens Nicolai Peter Ørnberg med familie
boede neden for slottet. Ørnberg familien
må dog have været bekendt med de mange kulturpersonligheder, der færdedes på
Bakkehuset på Rahbeks Allé. Dette hus er
vist nederst på kortet – knap 500 m syd for
deres bopæl på hjørnet af Pile Allé og
Roskildevej.

Men også Adam Oehlenschlæger har på sin side kendt familien
Ørnberg, hvilket fremgår af disse strofer.
I digtsamlingen FREDERIKSBERG findes digtet
Morgenvandring i Haugen,
hvori de indledende linier er:
Ingen os seer; forladt end staaer den blomstrende Løvsal;
Hoben, med Myggene, først sværmer naar Solen gaaer ned.
Kom kun i Morgendragt, o Moder, med dine Glutter!
Perlefarvede Bænk venter ved Floden os hist.
Ingen os møder; maaskee Jomfru Ørenberg, naar hun svæver
Nær, med Aaget forbi, standser sin ilende Flugt,
Neier med Gratie dybt, og holder Ballance, formedelst
Spandens Par, som fyldt tynge, bekrandste med Løv.
Fleer Skovjomfruer knap vi saa tidlig i Haven vil træffe.
....
Digtsamlingen udkom i 1817, men digtet refererer formentlig
til tiden før Adam Oehlenschlæger i 1805 rejste til udlandet og
blev der i 4 år.
Det var derfor næppe Nicolaj Peter Ørnberg og hans hustru, han
tænkte på, men mere sandsynligt var det Nicolaj Peters yngste søster Christiana (født 1769), der
var 10 år ældre end Adam Oehlenschlæger. På billedet her til højre er Adam Oehlenschlæger ca.
30 år gammel.
Billedet er scannet fra bogen: Dansk Litteraturhistorie.
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I 1842 flyttede Adam Oehlenschlæger ind på Fasangården i den vestlige del af Frederiksberg Have, men det var 15 år efter, at Nicolaj Peter Ørnberg døde.
Ægteparret fik disse 3 børn, der alle døbtes i Frederiksberg Kirke:
▪ Magdalene Charlotte, januar 1816 – 1886
Ved dåben benævnes faderen i kirkebogen som kongelig portner ved slotshaven, moderen
som Johanne f. Kruse af Frederiksberg.
Madam Engelstoft, hos hvem moderen havde været i tjeneste, bar barnet; Magdalene Charlotte giftede sig den 7. nov. 1840 i Garnisons Kirke med Carl Christopher Lyngbye. Ved hendes
vielse indgik conferentsråd Englestoft som forlover for hende.
I folketællinger og ved død benævnes hun Magdelene Elisabeth.
▪ Laurits Andreas Peter, født i december 1817, der er omtalt tidligere.
Her indgik madam Engelstoft også som den person, der havde det ærefulde hverv at bære
barnet frem til dåben.
▪ Mette Elisabeth, født september 1819 – død i april 1881.
Ved dåben benævnes faderen i kirkebogen som portner, moderen som Johanne Kruse.
Her var det gjordemoderen, der bar barnet frem til dåben.
Mette Elisabeth giftede sig den 16. januar 1848 i Garnisons Kirke med Lauritz Albertin Reenberg.
Der knytter sig en interessant historie til sønnen Lauritz Andreas Peter Ørnberg, der senere bliver
uddannet skolelærer.
I en gren af hans efterkommere, der udspringer af Lauritz A.P. Ørnbergs søn Gotfred Henrik Ørnberg, er der den slægtskrønike, at faderen til ham ikke var den her angivne portner, men selveste
Frederik VI, der skulle have avlet ham med hofdamen Johanne Kruse.
Et barnebarn til Gotfred Henrik Ørnberg blev gift med en person, der i 1987 fik et ridderkors. I den
forbindelse blev han bedt om at indsende en biografi til Ordenskapitlet og i denne biografi skrev
han dette om sin hustru:
Som et kuriosum kan det anføres, at min hustru er tipoldebarn af kong Frederik VI, idet
kongen med hofdame Johanne Kruse, senere gift med kgl. portner Nicolai Ohrenberg
(deraf navnet Ørnberg) fik en søn, Laurits Andreas Peter Ørnberg, der blev skolelærer i
Krøjerup ved Sorø. Hans uddannelse gennemførtes ved hjælp af en donation på 30.000
rigsdaler fra kong Frederik VI.
Fra en nulevende svigerinde til den pågældende, som jeg har talt med, er endvidere oplyst, at ægtefællen til Johanne Kruse skulle have været en tysk officer ved Frederiksberg Slot, der var blevet
’tvunget til’ at gifte sig med hofdamen, der var blevet gravid med Frederik VI. Denne officer bar
navnet Ohrenberg. Endvidere er det fra den nævnte svigerinde oplyst, at hun i familien har set et
dokument, der fortalte om 30.000 Rigsdaler, der betaltes for drengens uddannelse af Frederik d. 6.
Dette dokument er desværre bortkommet.
Frederik VI var kendt for at have elskerinder. Også elskerinder ud over Rikke Dannemand, som
han havde ’installeret’ først i Amaliegade og fra 1812 på Toldbodvej (i dag Esplanaden) og jævnligt
besøgte, også når han om sommeren opholdt sig på Frederiksberg Slot. Men netop i denne periode – Lauritz Andreas Peter Ørnberg må være undfanget i marts 1817 – var der en alvorlig ’kurre på
tråden’ mellem kongen og Rikke Dannemand. Hun havde fundet sig en anden kæreste – en
svensk købmand – og havde midlertidigt bosat sig i Sorø (i øvrigt efter at have født et barn, hvor
faderen var den svenske købmand).
Kongen var på dette tidspunkt 49 år gammel, Johanne Kruse godt 40 år gammel.
Kommentarer til foranstående ilegitime forbindelse til Frederik VI.
• Navnet Ørnberg kan jeg entydigt føre tilbage til en skomagerslægt i Ebeltoft. Navnet ses dog
stavet på mange forskellige måder og her iblandt også som Ohrenberg.
• Barnet Lauritz Andreas Peter er ikke født førend Johanne Kruse gifter sig. Barnet er født med
et helt normalt tidsmæssigt mellemrum til sin storesøster og lillesøster. Hvilket dog ikke kan
tages til indtægt for, at kongen ikke kan have været fader til barnet. Johanne Kruse kunne jo
have tjent på slottet efter at hun flytter til Frederiksberg. Dog opholdt kongen sig normalt ikke
på slottet i marts måned!
• Hof- og Statskalenderne for den tid rummer ikke navnet Johanne (Andersdatter) Kruse, hvilket
dog ikke er et bevis på, at hun ikke har tjent på slottet. Men hofdame på daværende Christiansborg eller Fredriksberg Slot har hun ikke været og hun findes ej heller blandt de mere underordnede tjenestefolk, der er oplistet i div. arkivalier.
Ved sit giftermål var hun (højst sandsynligt) tjenestepige hos professor Engelstoft. En person
der i øvrigt følger Ørnbergfamilien også efter Johanne Kruses død.
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Da Nicolaj P. Ørnberg i sin egenskab af kongelig embedsmand i dec. 1813 søgte om tilladelse
til at gifte sig og til at blive boende i sin embedsbolig, ses ingen tilsvarende ansøgning fra en
hofdame til at indgå i ægteskab.
En udbetaling fra kongens kasse i perioden 1827-45 (Frederik VI dør i 1839) på 30.000 rigsdaler har det ikke været muligt at finde i kongens regnskaber.
I det korte levnetsløb, som Lauritz Andreas Peter Ørnberg skrev ved sin optagelse på Jonstrup Seminarium står intet om Frederik VI som mulig fader. Det oven for omtalte dokument
vedr. 30.000 rigsdaler må nødvendigvis have været i hans besiddelse på det tidspunkt, hvis
det senere blev overleveret fra generation til generation – igennem godt 100 år!
Ved faderens død i 1827 indgår i skiftebehandlingen en udtalelse af slotsgartner Wolff, der har
været meget tæt på såvel slottets centrale personer, som på familien Ørnberg. Slotsgartneren
udtaler til tingbogen, at de tre børn er efterkommere af Johanne A. Kruse og Nicolai P. Ørnberg.
Mine undersøgelser har godtgjort, at hans uddannelse til skolelærer betaltes af Sorø Akademi.

I historiske kilder kan læses, at kongen (Frederik VI) yndede at gå rundt i slotshaven i almindeligt
tøj. Under disse spadsereture hilste han på folk og passiarede ind imellem også med disse. Det
fortælles også, at han kunne finde på at liste rundt mellem træerne for uset at lytte til samtalerne
ved de forskellige frokostarrangementer. Kongen skulle have været interesseret i, at lytte til rosende omtale af kongefamilien!
Ørnbergfamilien kan meget vel have været blandt de personer, som kongen på disse spadsereture
har passiaret med.
Dette billede viser Frederik
VI med hustru og døtre på
en af de sejladser, som
kongeparret yndede når de
om sommeren havde ophold på slottet. Da slotshaven som hovedregel var
åben for befolkningen om
søndagen, var det en tilbagevendende attraktion for
mange, at besøge haven
og håbe på at kunne se
kongeparret. Dog var det
kun skikkelige og honette
folk, der kunne få adgang.
Vagter ved indgangen
havde til opgave at sørge
for, at kun såkaldt pæne
mennesker fik adgang til
haven.
I bogen: Bakkehus og Solbjerg skriver forfatteren Troels-Lund:
København var dengang ikke rig på forlystelser. . . Hver søndag eftermiddag strømmede
hovedstadens beboere, der trængte til at nyde naturen, ud til Frederiksberg Have, der til
daglig var lukket, men som kongen på denne dag nådigt åbnede dem adgang til. Herinde
forundtes der dem at se . . . det enevældige kongedømme af Guds nåde, som her åbenbaredes for dem, og det i sin mest fortryllende form. . . Her var den kongelige almagt og
hans majestæt selv i admiralsuniform, omgiven af sin familie, der i en prægtig båd, roet af
lysklædte sømænd, lydløst som en himmelsk svane gled hen ad det spejlende vand.
Nicolaj Peter Ørnberg har i sit job som portner haft en rød kappe. Dette fremgår af denne ansøgning fra 1822 (original på næste side) til kongen/Hofmarskallatet om at få bevilget en ny kappe.
I transskriberet udgave står der:
Underdanigst
Promemoria [til erindring]
Da den røde Kappe, der mig som Portner, allernaadigst er tilstaaet, og sist leveret, nu er paa fierde Aar gammel, og ved Brugen i saadan Tid meget forslidt,
og nu nesten ubrugelig, saa voger jeg underdanigst at bede Deres Exellence,
naadigst at bevilge mig en nye Kappe.
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Underdanigst
Friderichsberg den 16 December 1822.

Nicolai Ørenberg
Portner ved Friderichsberg
Slots Hauge.

Ombedes Give Etatsraadens Erklæring
om Ørenberg kan tilkomme den begierte Kappe.1

På billedet af Frederiksberg Slot
med barokhave
under beskrivelsen af hans morfader Peter Nicolai
ses midt i billedet
(side 145) nogle
personer, der kan
være portnere
eller parkbetjente,
i røde kapper –
måske er det en
sådan Nicolaj P.
Ørnberg har båret!
Jf. skiftet efter
ham (se neden
for) har han også
haft et par gule
bukser. Disse har
måske også været
en del af hans
portneruniform

Jeg har fundet en funktionsbeskrivelse for den portner, der efterfulgte Nicolaj P. Ørnberg. Af denne
fremgår, at portneren bl.a. havde disse ansvarsområder:
▪ Sørge for hovedportens åbning og lukning sommer og vinter. Om sommeren var dette senest
kl. 11 om aftenen.
▪ Påse at ingen tjenestefolk, der boede på gården [lå neden for slottet, hvor i dag militæret har til
huse] var uden for haven længere end til borgerlig tid og give gartneren besked, hvis dette skete uden tilladelse.
▪ Se efter at de besøgende overholdt de regler, der var slået op på plakater.
▪ Sikre at kun den kongelige familie og de, som havde speciel tilladelse hertil, red eller kørte i
slotshaven.
▪ Ved alléporten [denne var ved nuv. Værnedamsvej og Frederiksberg Allé og alene til brug for
kongen] påse, at ingen uberettiget passerede denne og særligt være opmærksom på evt. brug
af falske nøgler.
▪ Opsyn med Runddelen mellem slotshaven og Frederiksberg Allé, hvor alene kongen måtte
ride. Her måtte ej heller drives nogen næring uden tilladelse.

1

Hofmarskallatet, Realkatalog II, E2, 1817-29. 1822, sag nr. 711
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Billedet til højre er
Smallegade set fra Gl.
Kongevej. Billedet er fra
første halvdel af 1800tallet.
Fra bogen Ude på Frederiksberg.
Det store hvide hus
med sort tag på højre
side er Møstings Hus,
der siden hen er blevet
flyttet til ny placering
ved Andebakkedammen.

Johanne Andersdatter Kruse døde i 1825 i en alder af ca. 50 år. Hun døde den 6. september 1825
og begravedes fra Frederiksberg Kirke den 11. september 1825. Dødsårsagen er angivet som
brystsvaghed, hvilket er lungebetændelse1.
De historiske kilder beskriver de boliger, der hørte til slottet, som så lave og fugtige, at f.eks. sko
blev mugne og uanvendelige på 8 dage.
Faderen var nu alene med tre små børn i alderen 6-9 år. Men allerede godt et års tid senere blev
han syg og døde i maj måned 1827 af vattersot, der var en ophobning af væske i kroppens væv
forårsaget af hjerteinsufficiens.
Nicolaj Peter Ørnberg begravedes den 15. maj 1827, ligeledes fra Frederiksberg Kirke2.
Nicolaj Peter Ørnbergs begravelse har ikke været særligt omfattende, hvilket fremgår af dette bilag, der endnu i
dag findes blandt dokumenterne til hans skifte.
Helt normalt var det ved begravelser dengang, at der
serveredes brød, brændevin
(der ikke var af samme procenter som i dag) og øl. Men
det var ret så atypisk, at der
også blev serveret Scweitzerost (1 pund).

Skiftet efter Johanne Andersdatter Kruse findes ikke bevaret, men har alene (jf. registeret) omfattet, at manden sad i uskiftet bo.
Skiftet efter ham samt dokumenterne til dette eksisterer heldigvis stadig og giver et vist indblik i
hans økonomi.
Af skiftet fremgår, at han har boet i gartnerboligen ved Frederiksberg Slotshave og at han som en
del af sin løn har haft husleje. Men det fremgår også, at han i 1814 har kunnet hjælpe sin søster
Marie med ½ års husleje, skorstensfejerpenge og renovationspenge.

1
2

KB Frederiksberg Kirke, 1820-1831, AO opsl. 808
KB Frederiksberg Kirke, 1820-1831, AO opsl. 748
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Da hans ejendele skulle sælges
ved auktion tryktes dels 8 plakater, der ophængtes forskellige
steder og der
blev trykt et katalog. Desuden
annonceredes
der i Adresseavisen.
Skiftemyndigheden har på et
bilag efterladt
sig denne kladde til annoncen:

Fredagen den 22de d.M. Formiddag kl. 10 bliver i Gartnerboeligen ved Frederiksberg Slotshauge afholdt Auction over endeel Indboe bestaaende af et Egechatol, 1
Dragkiste, Linned, Gangklæder, Senge, Sengeklæder, Kobber og Jerntøi, Borde, Stoele og Porcelain m.m. tilhørende Boet efter Portner Nicolai Ørenberg.
Ved samme Auction bortsælges endeel Appendix [div. mindre væsentlige ting fra boet].
Trykte Cataloger kan forinden erholdes paa Birkecontoiret.
Kjøbenhavns Amts søndre Birk, den 14de Junii 1827.
Holstein.
Bedes indrykket 2de Gange i Adresseavisen for Cancelliraad Holsteins Regning.

Registreringen i skifteopgørelsen indeholder en del specielle genstande og smykker, der normalt
ikke ses i skifteopgørelser for mere ’jævne’ personer, hvilket i nogle tilfælde formentlig skyldes at
sådanne genstande nok ofte i forvejen er ’fjernet’ fra boet. Her døde begge forældre umiddelbart
efter hinanden; der var kun mindreårige børn tilbage og ingen nære slægtninge.
Disse mere specielle genstande var:
1 Guldlaas til et halsbaand, 1 Guldbrøstnål, 1 do med haar, 1 Ravsignet, 1
Vestindisk Nød med en lille Sølvkjæde, 1 Tombako [messinglegering med højt indhold af kobber] Signet og Nøgle, 2 Sølv Ørenringe, 2 Brasiletter [armbåndsspænder],
1 .?. af en Sølvlaas og 1 lille Baand med Perler.
Herudover var der i skiftet af mere specielle ting et nürnbergur og en silkekjole. Men der var også
lidt forskellig skillemønt af udgåede møntsorter. Dette kan være arvet (morfaderen kom fra Tyskland), men kan måske også være drikkepenge, som portneren har fået gennem årene.
Det fremgår også af skiftet, at Nicolaj P. Ørnberg havde en årsindkomst på 100 rd., hvilket var over
det dobbelte af en alm. arbejders årsindkomst på den tid. Hertil havde han fri husleje, der også er
angivet til 100 rd. pr. år.
I skemaet på næste side har jeg samlet de effekter, der er noteret i skiftet. Jeg har grupperet disse
for at illustrere, hvor få møbler og hvor lidt tøj man har ejet dengang. Til gengæld er der ganske
meget køkkentøj.
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MØBLER

SERVICE - KØKKENREDSKABER

Chatol

2 trefødder

Dragkiste

1 ildtang

Blåmalet skab

Jerngryde, stor

Fyrrebord

3 jerngryder

Bord

3 jernspande

7 gl. stole

Stegeso

Thebord

Kaffekande, kobber

1 nyt og 2 gl. sengesteder

do, blik

Lille indskudsseng

do, porcelæn

DIV. INVENTAR

Kaffekværn, gammel

Nürbergerur

2 thekedler, kobber

2 gl. paraplyer

2 tepotter, gl.

3 gl. spejle

2 skåle

Rok og haspe [garnvinde]

Fajanceterrin

Tobakskasse med B.?.

Porcelænskrus med låg

Strygejern med fad

7 tallerkener

SENGETØJ

3 glas + 5 vinglas

Omhæng til seng

2 fade

3 lagener

3 par tekopper

2 stribede og 1 ulden overdyne

5 spølkummer [kop uden hank]

Sortstribet uldent vår

3 små flasker

5 underdyner, linned

7 servietter

Sejldugs underdyne

6 krukker af sten

6 hovedpuder

1 lerfad

HERRETØJ

Lerkrukke med hank

2 G..?.. kjoler [Måske uniformsfrakker]

Spand med jernbånd

1 par gule bukser

Halmtønde med jernbånd

Gl. hat med sølvtridser

7 stendunke

5 veste

4 kurve

5 skjorter + 16 kraver

Malmmorter med støder

2 par støvler

Bliktragt

2 par bukser

Støvekost

1 grå klædesfrakke

DAMETØJ

Sold
Krumkniv

3 fruentimmerkjoler

Hakkebrædt

2 linnedkjoler

Hængelås

Silkekjole

Pressejern

Sjal

1 par kerter

2 særke

Lampe

2 forklæder

Lygte

4 gl. tørklæder
1 par grønne handsker

Men hvad sker der med de tre mindreårige og umyndige børn?
Ved et møde i skifteretten den 6. december 1827 indgår bl.a. dette i referatet af mødet:
Ved Skiftet var i Dag mødt Hr. Etatsraad og Professor Engelstoft af Kiøbenhavn,
som erklærede sig villig til at overtage Værgemaalet for Ørnbergs umyndige
Børn, hvortil han derfor af Skifteretten blev beskikket.
Slotsgartner Wolff var ligeledes mødt og angav den afdødes Arvinger at være 1
Søn Lauritz Ørnberg 13 Aar [han var reelt kun 10 år], 1 Datter Lene Elisabeth
[Magdalene Charlotte] og 1 Datter Mette Elisabeth.
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Endnu engang indgår professor Engelstoft i familiens liv. Det er hos denne professor, at Johanne
Andersdatter Kruse har tjent inden hun blev gift i 1814, ligesom familien Engelstoft var repræsenteret ved de to første børns dåbshandlinger.
Det er ikke til at sige, om de tre børn kommer til at bo hos professorfamilien inde i København, men
for Lauritz A.P. Ørnbergs vedkommende fremgår det, som beskrevet under ham selv, at han i løbet
af 1828 – på professor Engelstofts foranledning – får plads på Det kongelige Agerdyrkningsinstitut
Cathrinelyst ved Sorø og derefter hjælpes til en stilling som gartnerlærling ved Sorø Akademis
have.
Jf. folketællingen i 1834 bor ingen af de to piger hos professoren, men jeg har ikke kunnet finde,
hvor de så opholder sig på dette tidspunkt.

-oOo-

Gottfried Hendrich Bendtsen blev født den 17. april 1773 i Hillerød. Han døbtes i Frederiksborg
Slotsmenigheds kirke den 23. april 17731. Forældrene var magister og rektor ved Frederiksborg
Skole Povel Bendtsen og hans hustru Anna Gjertrud Simonsen.
Dette fremgår også af denne attest, der skrives i forbindelse med hans vielse i 1804.

I Friderichsborg og Hillerøds Ministerial-Bog findes antegnet at Hr. Rector
Bendtsen har den 23 April 1773, siger Aar Eet Tusind, syv hundrede, halvfierdesindstyve og tre, ladet døbe en Søn med Navn Gottfried Hen(d)rich, født den
17de i samme Måned og Aar, hvilken Søn, Gottfried Henrich Bendtsen, er antaget til Confirmation den 5te October 1788.
Hvilket som overeensstemmende med Kirkebogen attesterer med Haand og
Segl.
Friderichsborg den 4de November 1804.

1
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Jf. samme attest konfirmeredes han i en alder af 15 år den 5. oktober 1788. Her er i kirkebogen
ikke anført karakterer.
Gottfried Hendrich Bendtsen var ægteparrets syvende barn ud af en samlet børneflok på ni børn.
I folketællingen fra 1787 ses, at de 8 af børnene endnu boede hjemme. En broder Jørgen var død i
1780 i en alder af 16 år.
Kun to år senere døde hans fader i oktober 1789. På dette tidspunkt studerede storebroderen
Bendt (ældste søn, opkaldt efter farfaderen) i Tyskland. Bendt Bendtsen ilede hjem til Danmark og
Hillerød for at søge faderens stilling og fik da også denne.
Gottfried Hendrich Bendtsen gennemførte sin skolegang i Hillerød på skolen, hvor broderen nu var
rektor og blev student fra Frederiksborg Skole i 1791. Gottfried Hendrich Bendtsen var nu 18 år
gammel.
Han fortsatte sine studier i København, hvor han i 1796 bestod teologisk attestat med karakteren
laud.
Teologisk attestat var dengang et akademisk vidnesbyrd om duelighed og tilladelse til at prædike
offentligt.
Karakteren laud kommer fra denne skala:
▪ Laudabilis præ ceteris (udmærkelse),
▪ Laudabilis (laud) – rosværdig,
▪ Haud illaudabilis (haud) – ikke urosværdig,
▪ Non contemnendus – ikke at foragte,
▪ 0
I juni 1799 dimitteredes han endeligt fra Universitet – også med karakteren Laud.
I hans studietid og medens han var teologisk kandidat boede han på Elers Kollegium i St. Kannikestræde 9.
Inger Elisabeth Svanekiær blev født den 6. februar 1789 i København. Hun døbtes den 20. februar samme år i kirken på daværende Almindeligt Hospital i Amaliegade 1. Forældrene var kvatermester på hospitalet Lars Christensen Svanekiær og hustru Charlotta Augusta Mumme. Dette
fremgår også af nedenstående attest (se næste side), der skrives i forbindelse med hendes vielse.
Brenner har på sin anetavle anført en anden – og forkert – hustru til Lars Christensen Svanekiær.
Og dermed også forkerte aner – til begge forældre.
Almindeligt Hospital, hvor hun
voksede op, var en stiftelse for
byens fattige med en tilknyttet
mindre sygeafdeling, der dog
udvidedes kraftigt i årene efter
hospitalet blev bygget i 1766-69.
Hospitalet modtog mennesker i
fattige kår - modsat det finere
Frederiks Hospital, hvis bygninger stadig eksisterer på den
anden side af Amaliegade – i
dag Kunstindustrimuseet (Designmuseum Danmark) med
indgang fra Bredgade.
Tegning af H.G.F. Holm fra
1848. I baggrunden ses træer
omkring Kastellet.

Inger Elisabeth Svanekiær havde en ældre søster og efter hende fødtes endnu to søstre, hvoraf
den ene dog døde tidligt, og en broder.
Hendes fader døde allerede i december 1795 og moderen var nu alene tilbage med 4 små børn,
hvoraf den yngste var født i august 1795 – han døde dog i august 1796. Ved faderens død boede
familien på Almindeligt Hospital, men måtte formentlig nu flytte herfra.
Moderen Charlotta Augusta Mumme giftede sig igen i juli 1797 med skomagermester Andreas T.
Rosengreen. I dette ægteskab fødtes datteren Elsebeth Cathrine i år 1800.
1
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Jf. folketællingen i 1801, hvor Inger Elisabeth Svanekjær var 12 år gammel, boede hun ikke længere hjemme. Men jeg har dog ikke kunnet finde hende i samme FT. Moderen og de øvrige børn
boede nu i Antoni Stræde (i dag: Antonigade) sammen med stedfaderen.
Ved Inger Elisabeth Svanekiærs vielse 3 år senere, står i kirkebogen, at hun boede i Studiestræde.
Inger Elisabeth Svanekjær konfirmeredes i en alder af 14½ år den 29. september 1803 i Trinitatis
Kirke. I en alder af 15 år forlovedes hun og blev gift i december 1804. Og det er i denne forbindelse, at denne attest indhentes.

Udi Almindelig Hospitals Kirkes Ministerial-Bog Pag. 9 findes antegnet at Faderen, Qvartermester Svanekiær og Hustru har havt en Datter til Daaben Ao
1789 d 20de Febr., skriver Aar Et Tusind, Syv Hundrede og Nie og Fiirsindstyve
den tyvende Februarii, som blev kaldet Inger Elisabeth.
Dette saavelsom og at bemeldte Datter, og ei en yngere af samme Navn er forlovet med Hr. Pastor Gotfred Henrich Bendtsen, bekræfter ved Haand og Segl
Kjøbenhavn d. 13de Nov. 1804

Gottfried Hendrich Bendtsen og Inger Elisabeth Svanekiær indgik ægteskab den 21. december
1804 i Vor Frue Kirke1. Han var godt 31 år gammel medens hun var knap 16 år gammel.
Umiddelbart efter flyttede ægteparret til landsbyen Ålbæk i Salling ca. 18 km vest for Skive. Præstegården ligger i Ålbæk, men kirken ligger i landsbyen Lihme ca. 2 km syd for Ålbæk. Han ordineredes allerede den 16. januar 1805 og har derfor på kun 3 uger taget turen fra København til vest
for Skive. Og det har været en tur, der er foregået pr. hestevogn og sejlførende skib – formentlig
via Kalundborg til Århus.
I forbindelse med sin ansættelse som præst skrev han en kort levnedsbeskrivelse til biskoppen i
Viborg Stift – på latin. Denne er indsat under Afskrifter og kopier: Levnedsbeskrivelse 1805. I denne – og på bilaget: Udtalelse: Lauritz A.P. Ørnberg (svigersøn) – kan ses hans håndskrift.
1
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Billede af Lihme Kirke, der anses for
en af Jyllands ældste kirker, fra omkring år 1100. Kirken har engelsknormanniske stiltræk og er indviet til
Sct. Vincenti. Tårnet er atypisk højt
og menes at være forhøjet i 1400tallet.
Atypisk for kirken er også de 2 stenfigurer udvendigt på apsis, der signalerer vikingernes byggemåde. Den
ene (her gengivet) er en roligt slumrende løve; den anden er en løve,
der er i færd med at sluge et menneske, medens et andet menneske
søger at tvinge dyrets gab op – et
symbol på kampen mellem det gode
og det onde.
Ægteparret fik i alt 11 børn. 10 af disse børn fødtes
medens de boede i Lihme Sogn:
▪ Anne Charlotte, født den 16. juni 1806; moderen
var nu 17 år gammel.
Her indgik præstens søster Anna Sophie som en
af fadderne – hun har formentlig også holdt huen
under dåben.
Anne Charlotte Bendtsen giftede sig i 1826 med
Henrik Frederik Gøtzsche, der var præst i Gierslev i Holbæk Amt. Hun var – ret atypisk for
præstedøtre – den eneste af ægteparrets døtre,
der blev gift med en præst. Hun døde i 1857.
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Pauline Laurence, født den 5. juni 1808.
Her indgik Inger Elisabeth Svanekjærs søster Mette Kirstine som den person, der holdt huen
under dåben.
Hun giftede sig i 1838 med gårdejer (gården Marienlund i Stenmagle) Stephan Jørgensen
Copmann, der døde allerede i 1846. Herefter giftede hun sig med Frederik Christian Gustavus,
der også døde tidligt, nemlig i 1852.
Margrethe Elisabeth, født den 22. marts 1810.
Hun døde ugift i 1857 i Finderup Sogn, Holbæk Amt.
Povel Andreas, født den 8. oktober 1812.
Han må have søgt udfordringer i udlandet, idet han i forældrenes skifter i 1849 og 1852 er angivet som maskinmester i Ungarn. Et andet sted er han anført som kaptajn og med bopæl i
Wien.
Cathrine Christine, født den 19. august 1814; omtalt tidligere.
Marie Benedicte Sophie Hedevig, født den 9. august 1816.
Hun giftede sig i 1840 i Stenmagle Kirke med Ferdinand Henrik Leonhard Lüders, der på det
tidspunkt var proprietær på gården Marienlund, hvor søsteren Pauline Laurence var gift med
ejeren Stephan J. Copmann.
Hun døde i 1851 og efterlod sig 3 børn.
Andrea Petrine Christiane, født den 21. marts 1819.
Børge, født den 31. august 1821.
Han nedsatte sig som husmand og hjulmager i Tersløse Sogn i Holbæk Amt; giftede sig i 1848
med Juliane Frederiksen. Børge Bendtsen døde i 1902 i Tersløse Sogn.
Laurits Christian Svanekjær, født den 3. juli 1824.
I 1844 blev han student fra Latinskolen i Hillerød, hvor hans farfader og hans farbroder havde
været rektorer. Herefter begyndte han at læse til præst, men døde på Bidstrupgård (i dag Sct.
Hans Hospital ved Roskilde) i 1852 efter 6 Aars Sindssvaghed.
Carl August, født den 27. maj 1827.
Han er jf. FT 1845 møllerlærling i Stenmagle Sogn. Herefter flyttede han til København, hvor
han, som så mange andre unge mænd dengang, blev grebet af fædrelandskærligheden og
meldte sig som frivillig (han var ikke pligtig at lade sig indrullere) til 1ste Slesvigske Krig. Han
døde ved Frederiksted i 1850 (død ved vådeskud) og blev begravet på Husum Kirkegård.
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Alle disse 10 børn døbtes i denne døbefont, der
menes at stamme fra kirkens opførelse.
Det er ornamenter fra denne døbefont, der er
gengivet på denne 500-kroneseddel (udsnit),
der på sin modsatte side har et billede af atomfysikeren Niels Bohr. Motivet forestiller en mand
(formentlig en kongesøn med krone), der kæmper mod en løve.

▪

Bendthine Anine, født den
16. marts 1833 i Stenmagle. Hun var den eneste af
børnene, der blev født efter familiens flytning til
Stenmagle i februar 1828
og kan vel kaldes en efternøler.

Hun døbtes i denne døbefont fra ca. 1600 i Stenmagle Kirke. Den er
af egetræ med dåbsfad. Oven over hænger et røgelseskar, der
stammer fra katolsk tid.

For Stenmagle Kirke er den ældste del fra 1100-tallet. Her ligger præstegården som nabo til kirken.
Det var dengang almindeligt, at præster tegnede en enkepension. Dette skete i Den almindelige
Enkekasse. I forbindelse med sin tegning af pension, skrives denne attest af den lokale læge i Skive om præstens fysiske tilstand:
At Requirenten Hr. Gotfrid Henrich Bendtsen, Sognepræst for Lime Menighed i
Viborg Stift, hverken er syg eller sengeliggende og med ingen dødelig Morbo
Cronico Svindsoet, Vattersoet, Blodspytten og deslige, eller anden Svaghed, som
lader hans ti[d]lige[re] død befrygte, for nærværende Tiid efter Anseende er
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beheftet, ej heller i det sidste foløbne Aar har udstaaet nogen Sygdom, der haver efterladt sig Kiendelige følger til hans Leve-Tiids muelige forkortelse, men
at han, saa vidt sig lader tilsyne, efter hans Alder befinder sig ved fuldkommen gode Sinds og Lægens Kræfter, og er i Stand til vedbørligen at besørge sine sædvanlige Forretninger.
Dette bekræftes under Embeds Eed af
J.J. Hengel
Districhts Chirurg og den som sædvanligen
Schive den 14de Marts 1817
betienende Læge.

I FT 1834 er præstegårdens beboere i Stenmagle disse (oprindelig stavemåde bibeholdt):
NAVN

ALDER

STILLING I HUSSTANDEN

Gotfred Henrich Benettsen

61 - gift

Sognepræst

Inger Elisabeth Svanekjær

46 – gift

Hans Kone

Pauline Laurenie Benettsen

26 – ugift

Deres Barn

Margrethe Elisabeth Benettsen

24 – ugift

do

Cathrine Christine Benettsen

20 – ugift

do

Marie Benedicte Sophie Hedevig B.

18 – ugift

do

Laurits Christian Svanekjær B.

10 – ugift

do

Carl August Benettsen

7 – ugift

do

Bendttine Anine Benettsen

1 – ugift

do

Johannes Schrøder Benettsen

57 – ugift

Mandens Broder der forsørges af ham

Niels Christensen

34 – Enkm.

Tjenestefolk

Herman Brelia

40 – gift

do

Sophie Clausdatter

20 – ugift

do

Maren Jensdatter

20 – ugift

do

Syv af de nu i alt 11 børn boede fortsat hjemme hos forældrene. Men i 1838 giftede Pauline Laurence B. sig med Stephan Jørgensen Copmann, der ejede gården Marienlund i Stenmagle Sogn.
I FT 1840 boede fortsat seks børn hjemme, men samme år giftede lillesøsteren Marie Benedicte
Sophie Hedevig B. sig med forvalteren på Marienlund Ferdinand Lüders. Og hermed kom disse to
søstre til at leve helt tæt på hinanden.
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I præstegården boede i 1840 fortsat præstens broder og der var nu 5 tjenestefolk – Niels Christensen havde fået titlen avlsbestyrer.
I FT 1845 boede fire børn endnu hjemme. Sønnen Carl August B. var flyttet fra hjemmet og er nu
opført som møllerlærling på en mølle i sognet..
Det fremgår af FT 1845, at der i præstegården var 5 tjenestefolk og en lærerinde Jomfru Laura
Pichman på 19 år.
Sognepræsten Gottfried Hendrich Bendtsen blev, som alle andre præster i landet på den tid, visiteret af stiftets biskop, der på den tid hed J.P. Mynster.
Biskop J.P. Mynster har i sine visitatsbøger skrevet dette om sine besøg i Stenmagle Kirke.
11te Juli 1837 visiterede jeg i Steenmagle Kirke – den Kirke, hvori jeg for 46
aar siden første Gang betraadte en Prædikestoel.
Kirken tilhører Sorø Akademi, er ikke smuk, i den gamle Stiil med et stort
mørknende Pulpitur, temmelig stor, ret vel vedligeholdt, men kunde trænge
til en Omdannelse.
Sognepræsten Bendtsen prædikede over Joh. 12, 49.50 ”En frugtbringende
Christendoms Kundskab udfordres hos os alle”. En simpel, men meget fornuftig og god Prædiken; sunde Tanker i et reent Sprog. Foredraget frit, kraftfuldt, baade med Alvor og Hiertelighed. Han katechiserede ogsaa meget
godt.
En talrig Forsamling var tilstede, og Ungdomen svarede meget godt, med
Færdighed og temmelig god Eftertanke. – Sognepræsten katechiserer jævnlig.
Otte år senere – i 1845, hvor G.H. Bendtsen var 72 år gammel – kom biskoppen igen på visitats og
skriver (uddrag):
Den 22de Julii visiterede jeg 2den Gang i Steenmagle Kirke.
Kirken har mistet sit Pulpitur, og er nu en smuk Kirke. Kun Kirkegaarden i
slet Stand.
Spr. Bendtsen er nu sløv, prædiker vel jævnlig, men har faaet Pers. Capellan
paa eget Ansvar, Lehn . . .
Der var mange Mennesker i Kirken, og Piger i stort Antal, men af Karle neppe
⅓ Deel af dem, der skulle være. Herom blev mundtligt i Kirken og skrivtlig
advaret. Ungdommen svarede i Øvrigt meget godt, kun syntes Boglæsningen
ikke roesværdig.
Embedsbøgerne i særdeles god orden.
Som det fremgår af foranstående visitats fra 1845 er Gottfried Hendrich Bendtsen nu en ældre
mand på 72 år og han har fundet det nødvendigt, at ansætte en hjælpepræst.
Hans generelle eftermæle er, at han i sine velmagtsdage var en kraftfuld præst, der samlede mange tilhørere i menigheden.
Den 9. marts 1849 døde han knap 76 år gammel
i Stenmagle og begravedes fra sin egen kirke
den 16. marts 18491.
Det fremgår af hans skifte, at 10 af deres i alt 11
børn fortsat var i live. Enken tillodes at sidde i
uskiftet bo saalænge hun i Enkestand forbliver.
I november 1850 døde sønnen Carl August ved
et vådeskud i den første Slesvigske Krig, idet en
anden soldat ved uforsigtighed skød ham i ryggen. I november 1851 døde datteren Marie Benedicte Sophie Hedevig. Hun efterlod sig mand og 3 børn.
Inger Elisabeth Svanekjær fortsatte med at bo i præstegården. Hun levede af sin enkepension,
men fik også pension af efterfølgeren, hvilket fremgår af skiftet efter hende.

1
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I præstegården holdt Inger Elisabeth Svanekjær hus for den nye præst, som af hende købte alle
kreaturer og indboet. Dette står at læse i et brev fra Qvortrupfamilien, der boede lige i nærheden.
Brevet findes bevaret på Aalborg Stadsarkiv.
Inger Elisabeth Svanekjær døde den 15. januar 1852 knap 63 år gammel. Dødsårsagen var tyfus –
en smitsom sygdom, der dengang ofte var forårsaget af urent drikkevand, hvor møddingen (og
dermed også latrinet) lå for tæt på brønden.
Hun døde medens hun var på besøg hos datteren i Krøjerup Skole, men begravedes på Stenmagle Kirkegård den 19. januar 1852 i samme gravsted som ægtemanden.
Efter begravelsen har gæsterne været inviteret til gravøl på Stenlille Kro. Blandt dokumenterne i
hendes skifte findes regninger, der viser, at der blev trakteret med hvedebrød, kaffe, kandis og
tobak. Hertil blev der blevet drukket 2 fl. gl. portvin, 2 fl. madeira, 6 fl. medoc og 20 potter brændevin. [1 pot = 0,97 liter]
På Stenmagle Kirkegård findes endnu gravstenen over ægteparret.
Gravstenen er formet som en åben bog og
denne findes i lapidariet (samling af udvalgte
bevaringsværdige gravsten) nord for kirken.
I dag er teksten meget vanskelig at tyde, men
der står på venstre side:
HER HVILER GOTFRED HENRIK
BENDTSEN,
20 AAR SOM PRÆST I STENMAGLE,
FØDT 17 APRIL 1773,
DØD 3 MARTS 1849
På højre side:
OG HUSTRU INGER ELISABETT
F. SAANEKJER,
FØDT SEPTEMBER 1780,
DØD 15 JANUAR 1852.
I DERES ÆGTESKAB HAVDE DE 11 BØRN.

Og på tværs af siderne:
[Der er fejl i hendes navn og fødeår]

VEL SIGNET VÆRE DERES MINDE

Et foto, der er taget bare 20 år før dette, viser en væsentligt mindre forvitret sten.
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Christian Ørnbergs tipoldeforældre – på faderens side
(Mine tip3-oldeforældre)
Nicolaj Peter (Jensen) Ørnbergs forældre er:
▪ Jens Hansen Ørnberg, 1734-1802, og
▪ Charlotte Amalia Pedersdatter, 1732-1801.
Johanne Andersdatter Kruses forældre er ikke fundet. De aner, der er angivet på Brenners anetavle, er næppe rigtige.
Gottfried Hendrich Bendtsens forældre er:
▪ Povel Bendtsen, 1723-1789, og
▪ Anna Gjertrud Simonsen, 1734-1798.
Inger Elisabeth Svanekiærs forældre er
▪ Lars Christensen Svanekiær, 1754-1795, og
▪ Charlotta Augusta Mumme, 1762-1847,
Jens Hansen Ørnberg blev født i Ebeltoft i 1734. Han døbtes i Ebeltoft Kirke d. 10. juni 17341. I
kirkebogen kan tydes, at der står Hans Ørnbergs Søn Jens og i skiftet ved moderens død i 1753
står han nævnt som: en Søn Jens, gl. 19 Aar, i lære hos SkrædderMester Jonas Højmand.
Forældrene var skomager Hans Christensen Ørnberg og hustru Maren Sørensdatter Bierre.
Jens Hansen Ørnberg blev formentlig konfirmeret i en alder af knap 18 år. Der er i Ebeltoft på den
tid ikke indskrevet konfirmationer i kirkebogen, men han ses flere gange i efteråret 1751 og vinteren 1751/52 at have været til alters, idet han i denne periode er indskrevet i en selvstændig protokol over communion.
Som nævnt har han stået i lære som skrædder. Kort efter udstået læretid, der dengang var 4 eller 5
år, er han taget til København, idet han – som vist neden for – findes i Københavns Skrædderlavs
protokoller fra 1755 og 17562. Han havde i øvrigt en farbroder (Rasmus Christensen Ørnberg), der
var skrædder i København.

Øverste halvdel af teksten siger:
Ao 1755 d. 24 Decembr. Lod Mester Fridrich Wilhelm Grundahl Een Dreng i forbundt paa Eet Aar indskrive ved Navn Jens Hansen Ørenberg fra Juul 1755 og til
Juul 1756.

1
2
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Ordene ’i forbundt’ betyder, at hans mester i Ebeltoft ikke var medlem af et lav, hvorfor en dreng,
der havde stået i lære hos denne, måtte udenbys for at stå ’i forbundt’ inden han kunne blive godkendt som rigtig svend.
I den nederste del af indskriften på forrige side står:
Ao 1756 d. 23 Juni loed Mester Friedrich Grundahl Een Dreng udskrive ved Navn
Jens Hansen Ørenberg.
Og bliver eftergivet den øvrige Tiid.

Og videre står der i protokollen fra Skrædderlauget:

Dette kan i transskriberet form omsættes til:
Fridrich Wilhelm Grundahl
Ao 1756 d. 25 Junj loed Mester Fridrich Grundahl Een Lønne Bours [læredreng],
Navnl. Jens Hansen Ørenberg Indskrive for Svend, siden hand fant ham forsvarlig
dertil at være.

Jens Hansen Ørnberg har åbenbart lært sit skrædderhåndværk så godt, at han efter bare ½ års
’afprøvningstid’ hos en mester i København blev godkendt som svend.
Herefter findes han ikke mere i Københavns Skrædderlavs protokoller. Han nedsatte sig på Frederiksberg, der dengang var en lille landsby uden for hovedstaden og derfor ikke underlagt lavets
bestemmelser. Håndværkslav fandtes kun i de større byer/købstæder.
Ifølge Christian V’s Danske Lov var det tilladt for bl.a. skræddere, at nedsætte sig på landet. Det
var dog en forudsætning, at disse alene syede i vadmelsstoffer [stof, der tidl. var alm. brugt til klæder for landbefolkningen, hvorfor det blev symbol på bonden, almuestanden]. I den tid, hvor Jens
Hansen Ørnberg havde sit virke som skrædder på Frederiksberg, har her dog færdedes en del
velhavende personer fra København, hvorfor han også kan have syet for disse.
Ikke så længe efter at han var flyttet til Frederiksberg, må han have mødt sin kommende hustru
Charlotte Amalia Pedersdatter. Jf. kirkebogen over Frederiksberg forlovede de sig i marts 1758 og
giftede sig i oktober samme år1.
Dette er beskrevet i kirkebogen på denne måde:

Den 15 dito [marts 1758] bleve trolovede hos Jonas Skræder i Frid[erichsberg] UngKarl
Jens Hansen Ørnberg og Møe [ungmø = jomfru] Charlothe Amalia Pedersdatter;
forlovere vare Jens Jensen Sæby, Skibstømmermand og Jonas West, Skræder-

1

KB Frederiksberg 1736-77, AO 98 + AO opsl. 101
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Selve vielsen er indført på denne måde:

Anno 1758
Den 13 october bleve copulerede [viede] i Kirken af Frid[erichsberg] Ungkarl og
SkræderSvend Jens Hansen Ørnberg og Pigen Charlothe Amalie Pedersdatter.

Han var på dette tidspunkt 24 år gammel; hun var 26 år gammel.
Charlotte Amalia Pedersdatter blev født på Frederiksberg i 1732. Hun døbtes den 13. marts
17321 formentlig i den af hollænderne byggede kirke, der lå lige vest for den nuværende kirke, der
blev indviet i 1734. Hun var tvillling og hendes søster hed Sophia Madelena.
Hendes forældre var gartnersvend ved Frederiksberg Slot Peter Nicolai og hustru Kirsten Jensdatter.
Charlotte Amalia Pedersdatter voksede (delvist) op på Frederiksberg og boede her som voksen,
medens slotshaven tager form som barokhave med tilhørende fasanhave og kaninø, der endnu
ses helt nordligst i haven. Men haven fungerede også som et forsyningssted for hoffet. Herfra fik
man grøntsager, frugt og blomster. Haven havde endvidere en lille zoologisk have – dengang kaldet et menageri. Dette menageri lå på det areal, der i dag kaldes Haveselskabets Have.
Menageriet rummede bl.a. bavianer og orangutanger, løver, tigre, ulve og kameler. Og så var der i
en kort periode nogle strudse, der leverede æg til nogle af de strudsægopsatser, der endnu i dag
kan ses på Rosenborg Slot. Nogle af æggene blev fremstillet under Kong Frederik V og har i bunden denne indskrift:
Dette Æg er 1753 lagt i det Kongelige Menageri paa Friederiksberg.
L. Spengler, København den 31. Marts 1757.

Strudsene fik en kort levetid på Frederiksberg, idet de omkom ved en brand i 1753. Den zoologiske
Have blev nedlagt i 1768 – efter sigende fordi den nye konge Christian VII ikke kunne lide løver.

1
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Charlotte Amalia Pedersdatters konfirmation er ikke fundet på Frederiksberg, hvilket kan skyldes,
at hendes fader døde i 1737 og moderen formentlig døde i 1742. Herefter var tvillingerne forældreløse og kan have været i pleje uden for Frederiksberg sogn.
Ægteparret, der blev gift i 1758, fik i løbet af de følgende 10 år disse børn:
▪
1759 Hans, død mindre end 1 måned efter fødselen. Opkaldt efter farfaderen.
▪
1760 Tvillingerne:
Hans, død mindre end 1 måned efter fødselen. Opkaldt efter farfaderen og den afdøde
broder.
Nicolaj Peter, omtalt tidligere. Han blev opkaldt efter morfaderen.
▪
1762 Marie Kirstine. Opkaldt efter såvel farmoderen Maren/Marie og mormoderen Kirsten/Kirstine. Hun levede til 1821 og var ugift.
▪
1764 Christen, død mindre end 1 måned efter fødselen. Han blev formentlig opkaldt efter
oldefaderen.
▪
1765 Anna Dorthe, død ca. 1½ år efter fødselen. Navnet Dorthe/Dorete ses ofte benyttet i
faderens familie.
▪
1768 Christiana, død mindre end ½ år efter fødselen. Navnet er formentlig afledt af oldefaderens navn Christian, men kan også være efter moderens familie, som ikke kendes.
▪
1769 Christiana. Hun levede til efter 1801, hvor hun ses at indgå i folketællingen for hele
familien. Hun var ugift i 1801.
Kun 3 ud af 8 børn nåede frem til voksenalder.
Økonomisk ser ud til, at familien i begyndelsen klarede sig ganske godt, idet ægteparret i 1761
købte hus i Bredegade. Huset var ved købet i Skøde- og panteprotokollen beskrevet på denne
måde:
Jeg Jochum Koch . . . sælger . . . til velagte og velfornemme Mand Sr. Jens
Ørnberg et mig tilhørende Huus her udi Friderichsberg Bye beliggende imellem Christen Hansens Huus paa den vestre og Carl Hammings Huus paa dend
østre Siide; samme Huus bestaar af 6 Fag Teglhængt og med muurede Tavl og
derudi tvende Jern bielægger Kakkelovne, samt Huusets tilhørende Grund og
Haugeplads, som er i længden 13½ alen og udi breden 23 alen med alle Muur og nagelfaste Pertinentier [tilbehør til huset].

Et fag kan ikke angives præcist i meter, men svarer til omkring 1½ meter. En alen = ca. 63 cm,
hvorfor grundens bredde er ca. 9 m og grundens længde/dybde er ca. 15 m.
Tituleringen af Jens Ørnberg med velagte og velfornemme peger på, at han i lokalsamfundet
må have haft en vis status.
Jens H. Ørnbergs hus er beskrevet i årsskriftet Frederiksberg gennem tiderne. I artiklen Raadhusgrunden af Mads Lebech står under matr.nr. 98 bl.a.:
Koch solgte samme Aar Stedet, et teglhængt Bindingsværkshus med murede Tavl og 6 Fag
lang, til Skrædder Jens Hansen Ørnberg, og Køberen maatte udstede Obligation paa 200 rigsdaler til Falkoner Gottfried Rombens.
Ørnberg solgte Stedet i 1801 – hans Hustru var mod Sædvane Medunderskriver af Skødet
”med paaholden Pen”, men det var fordi Ægtefællerne var separeret og Huset Ifølge Bevillingen
hendes. Køberen var Glarmester Andreas Knudsen.
[med paaholden Pen betyder, at hun ikke selv kunne skrive sit navn.]
Købsprisen var 320 rigsdaler courant, hvoraf Jens H. Ørnberg må låne de 200 via en obligation
med sikkerhed i sit hus.
Få år efter købet af huset ser det ud til, at familiens økonomi har været presset, idet Jens H. Ørnberg i 1766 optog et lån i huset – nu på 400 rigsdaler og det tidligere lån udbetales.
Lånet på de 400 rigsdaler havde han frem til 1799 kun afbetalt 50 rigsdaler på. Og tilmed havde
han fra 1797 ikke betalt de påløbne renter.
Långiveren opsagde derfor lånet til udbetaling jf. denne skrivelse (næste side), der endnu i dag kan
læses blandt dokumenterne til sønnens skifte i 1827.
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I transskriberet udgave lyder opsigelsen:
De 350 Rdr som Jens Hansen Ørnberg er mig til Rest skyldig efter Obligation
af 21de Januarii 1766, bliver ham herved Opsagt til at udbetales til mig næstkommende 11te December Termin, med de af bemeldte Capital Trei Hundrede
og Halvtredsindstyve Rigsdaler tilbagestaaende Renter fra 11te December
1797, hvorefter han ville at behage sig; og bedes fornævnte Jens Hansen Ørnberg herpaa at tegne [dvs at underskrive], at denne Opsigelse er ham lovlig og i
rette Tiid forkyndt ham.
Copie heraf leveret.
Kiøbenhavn den 3die Septembr 1799
Marie Elisabeth Willums Datter Verhuven
med ført Pen
Dene Opsigelse er af [for] mig lovlig fork[y]nd og Copii heraf Er [?]modtaget og
lover at holde mig saae efter Retelig.
Datom Friderikbrg d 3 Septer 1799.
Jens Hansenn Ørenberg

Den sidste del af skrivelsen er formentlig skrevet og underskrevet af Jens H. Ørnberg selv.
Hans stavemåde er bibeholdt.
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Af Skøde- og panteprotokollen fremgår det imidlertid, at dette lån på de resterende 350rd ikke indfries førend huset er solgt i maj 1801.
Tilmed fremgår af samme protokol, at Jens H. Ørnberg i 1793 har optaget et lån på 151rd og i 1799
optager et lån på 400rd. Begge disse lån indfries også i forbindelse med salg af huset i 1801, der jf.
skødet indbringer 999rd.
Da Jens H. Ørnberg døde som fattiglem findes intet skifte og et skifte efter Charlotte Amalia Pedersdatter er heller ikke fundet. Men det ser ud til, at hele salgssummen på nær knap 100 rd gik til
afbetaling af gæld.
Der er eventuelt den mulighed, at det sidst optagne lån på 400rd erstatter det opsagte lån på 350rd
plus renter, men sådan læser jeg dog ikke skøde- og panteprotokollen!
Der var store fordele forbundet med de kongeliges ophold på slottet samt de mange gæster, der
kom og gik. Mange lokale fik arbejde på slottet og under de forskellige byggearbejder blev der mulighed for lokal indkvartering af både håndværkere og soldater. Men også de mere velstående københavnere, der i sommerhalvåret kom til Frederiksberg, gav de fastboende arbejde – og mulighed
for traktørvirksomhed.
På søndage var der et stort ’rykind’ af mere jævne københavnere, der også ønskede at få et glimt
af de kongelige. Disse borgere gav mulighed for udskænkning af øl m.m.
Det store ’rykind’ af gæster og håndværkere til slottet samt københavnere på udflugt til Frederiksberg har nok inspireret Jens H. Ørnberg og hans hustru til at søge en bevilling til at oprette traktørsted i deres hus i Bredegaden. Jeg forestiller mig, at det kan have været Charlotte Amalia Pedersdatter og de to hjemmeboende døtre på nu henholdsvis 23 og 16 år, der har skullet bistå i den nye
virksomhed.
I 1785 søger han Rentekammeret om tilladelse til at oprette traktørsted. Ansøgningen lyder:
Til Det Høj Kongelige Rentekammer
Underdanigst Pro Memoria
Da det ved mine 2de Hænders Gierninger falder mig meget besværligt, at ernære mig med Kone og 3de Børn, saa tager ieg mig den Friehed i Underdanighed at andrage for det Høj Kongelige Rente Kammer, om ieg ej, siden ieg er
Huus Eier, maatte allernaadigst forundes Bevilling paa at sælge Øll og Brændeviin og varte med Spiise og Drikke Vahre, tillige at handle med feede Vahre,
saavel til Byens Folk, som hvad for andre det maatte forlange, og da det er
meget nødvendig, efterdi denne Bye er talrig paa Fattige, at her var feede
Vahre for dem at faae i smae Qvantiteter, troer ieg ikke at ieg begaaer nogen
Forseelse deri, at ieg har taget mig den Friehed at begiere en saadan Bevilling, med at ieg efter mine Omstændigheder svarer Aarlig Afgivt 4 Mk, hvilket
er det højeste ieg tør see at sette, da ieg ej kan viide hvorledes min Næring kan
blive, og altsaa ej kan tilbyde meere.
Men tillige tager ieg mig den Friehed at andrage for Det Høj Lovlige Collegium, om det ej kunde tillade mig, at love det Mig allernaadigst forventede
Privilegium til en anden, naar ieg selv vil benytte mig af det.
Hvilket bliver min allerydmygste Begiering, da det ellers falder mig besværligt, at erlægge de Kongelige Skatter og Udgifter. Hvorfore ieg forventer een
allernaadigst Resolution.
Friederichsberg den 6te Juni 1785.
Underdanigst
Jens Ørnberg

Sagen videresendes umiddelbart med denne påtegning:
Remitteres til hr. Geheime-Raad og Amtmand Scheel Plessen for herover ved Tilbagesendelse at meddele Os sin gode Betænkning.

Under denne påtegning findes ikke mindre end 11 underskrifter.
I svaret fra Rentekammeret af 25. juli 1785 står bl.a. (uddrag):
▪

Vi Christian den Syvende af Guds Naade giøre vitterlig, at vi efter allerunderdanigst giorde Ansøgning allernaadigst have bevilget og tilladt, at Jens Ørnberg maae, med den ham tilhørende og udi Friederichsberg Bye beliggende
Stæd, holde Giestgiveri og Tracteur Huus for Reisende samt dem af Staden Kiøbenhavns Indvaanere og andre, som sig der vil forlyste, og de dennem efter
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▪

▪

forlangende med Logementer, Spise og Dricke Vahre for en billig betaling
samme Stæds betiene.
At Giestgiveren ingenlunde understaar sig der at brøgge Øll eller brænde
Brændevin, men skald aftage Øll og Brændeviin samt andre Drikke Vahre udi
vores Kongl. Residents Stad Khavn.
Dette Tracteur Huus er alleene bevilget for Reisende og dem som sig samme
Stæds ville forlyste, og det skal være Jens Ørnberg aldeeles forbiudet, der at
holde Kroe for Bønder eller andre af Almuen.

Punktet vedr. indkøb af øl og brændevin refererer til, at de respektive lav i København sad tungt på
bevillingerne til at brygge øl og brænde brændevin. De historiske tekster vidner dog om, at mange
på Frederiksberg ikke holdt sig tilbage for selv at brygge øl og brænde brændevin. Tilmed så Kongen igennem fingre med den på Frederiksberg udbredte fremstilling af øl uden privilegium – om
end de københavnske gæstgivere og toldere protesterede kraftigt.
Denne ansøgning fra en borger på Frederiksberg om at åbne traktørsted var bestemt ikke en ’enlig
svale’. I Rentekammerets protokoller kan læses, at ganske mange i de år søgte en tilsvarende
bevilling.
I folketællingerne for såvel 1787 og 1801 blev familien beskrevet med alle tre voksne børn boende
hos sig. Og alle tre børn var i 1801 nævnt som ugifte, selvom deres alder var henholdsvis 41, 39
og 32 år.
I folketællingen for 1801 bor Charlotte Amalias tvillingesøster Sophie Madelene også i Bredegade.
Hun var enke efter Poul Ibsen.
Alle huse på landet i Danmark skulle fra 1761 brandforsikres og i brandforsikringsprotokollerne
findes en langt mere præcis beskrivelse af hvert enkelt hus. Husene blev gennemgået hvert tiende
år. Jeg har neden for gengivet i uddrag beskrivelsen af Jens H. Ørnbergs hus ved forsikringsgennemgangen i 1799.
Husets samlede beskrivelse er medtaget under Afskrifter og kopier: Brandtaxation 1799.
1.
2.
3.
4.
5.

En Hoved Bygning til den saakaldede Brede Gaden med Enderne til øster og
vester 6 Fag lang, 5 Fag dyb, 2 Etager høj.
En Vinkelbygning vester for Gaarden som støder med den eene Ende til Hoved
Bygningen og med den anden Ende til øster, 15 Fag lang, 3 Fag dyb, én Etage.
En Halvtags Bygning af Tømmer i Gaardens østre Side 2 Fag lang, 2 Fag dyb af
Tømmer og Bræder med Broesteens Gulv, indrettet til Materiel Huus.
Et dobbelt Locum af Tømmer og Bræder med Steentag [tegltag].
I Gaarden er en Brønd opsat af Tømmer med Karm.

På et matrikelkort svarer Jens Ørnbergs hus til matr.nr. 98a+b, der på et
senere tidspunkt er opdelt i to grunde.
På kortet er det Bredegade nederst,
Allégade til højre og Smallegade
øverst.
Jens H. Ørnbergs hus blev revet ned i
1870-erne. Det efterfølgende hus blev
også revet ned – sammen med alle
øvrige huse i området mellem Bredegade og Smallegade – omkring 1940
for at give plads til Frederiksberg Rådhus, der indviedes i 1953. Dette byggeri
blev påbegyndt i 1941, men lå stille i en
længere periode på grund af materialemangel under og efter krigen.
Bredegade kaldes i dag for Frederiksberg Bredegade for at undgå forveksling med Bredgade i København.
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Frederiksberg, eller som det blev kaldt indtil 1711 Ny Amager, ændredes sig voldsomt i 1700-tallet.
Medens Frederik IV levede (han døde i 1730) genopbyggedes gårdene langs Allégade efter en
omfattende brand i 1697. Men nu var det ofte velstående borgere fra København, der byggede og
boede her om sommeren i nærheden af kongens slot. Frederik IV boede her næsten hver sommer
i mange måneder.
Det samme gjorde Christian VII fra 1760 og det var her han i 1766 modtog sin kun 15-årige engelske prinsesse Caroline Mathilde. Det var hende, der forelskede sig i Struensee og dette par har de
lokale kunnet se gå arm i arm i Frederiksberg Have i årene 1770 og 1771.

På dette billede fra Bredegade er Jens H. Ørnbergs hus markeret ved den røde pil; det er huset
med gavlvindue. Billede af Nikolette Tønder. Tilh. Kbh. Bymuseum.
Ægteparret Jens H. Ørnberg og Charlotte Amalia Pedersdatter lader sig i 1798 separere, hvilket på
den tid var det samme som skilsmisse.
Det står mig ikke klart, hvorfor ægtefællerne i en alder af henholdsvis 66 og 68 år indgår i en separation. Måske har hans almentilstand været svækket og de har fundet det rigtigst at hun har overtaget ansvaret for huset.
I 1798 skriver de til Cancelliet og vedlægger en separationskontrakt.
Af kontrakten fremgår, at han overdrager til sin kone og børn ansvaret for deres ejendom incl. vedligeholdelse samt ansvaret for lejeindtægter ved udlejning af værelser. I kontraktens pkt. 2 lover
hun at give ham ugentlige lommepenge og kost og logi og i pkt. 3 lover de alle (incl. børnene) ikke
at fornærme hinanden hverken i ord eller gerninger.
Ved amtmandens mellemkomst forsøgtes mægling mellem ægtefællerne, men uden resultat.
Separationskontrakten er medtaget under Afskrifter og kopier: Separationsaftale.
Forældrene søger samtidig om at få deres ansøgning behandlet gratis jf. denne erklæring.
Original på næste side.
Underdanigst Promemoria! [til underretning]
Efter vedlagde imellem min Kone og mig oprettede Contract haaber vi underdanigst at samme vorder Confirmiret i alle sine Ord og Clausuler og forundt os Gratis, siden vi ere fattige og uformuende Folk som vores Sogne Præstes Tilstaaelse udviiser.
Friderichsberg den 10 Aug. 1798.
Jens Hansen Ørnbeg og hustrue
Chalota Amalia Ørnberg
med paaholdne Penne
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Som tidligere nævnt solgte familien huset i Bredegaden i maj måned 1801, men forbeholdt sig dog
at kunne blive boende til Michelsdag, der var den 29. september. Salgsprisen var 999 rigsdaler.
Den 22. september 1801 døde Charlotte Amalia Pedersdatter i en alder af 70 år og hun begravedes fra Frederiksberg Kirke den 28. september 18011.
Jens H. Ørnberg er formentlig flyttet ind hos en af sine børn, men er nu uden midler, idet han ved
sin død året efter i oktober angives som almisselem. Han blev 68 år gammel og begravedes den
14. oktober 1802 ligeledes fra Frederiksberg Kirke2.

- o- O o -

Povel Bendtsen blev født i København den 1. juli 1723.
Dåbsdato kan ikke angives, da familien boede i Nikolaj
sogn, hvor mange kirkebøger brændte sammen med
kirken i 1795. Men fødedagen står i et skrift af barnebarnet Paul Bendtsen3.
Povel Bendtsen blev opkaldt efter sin farfar, der havde
helt samme navn og han var den førstfødte i faderens
tredie ægteskab.
Povel Bendtsens barnebarn af samme navn har i 1822
skrevet dette lille stykke om sin farfar i bogen Om Frederiksborg Skole. Da hans far endnu levede i det år, må
oplysningerne vurderes at være rimeligt sikre.
PovPovel

1

KB Frederiksberg, Døde 1797-1813, AO opsl. 138
KB Frederiksberg, Døde 1797-1813, AO opsl. 139
3 Paul Bendtsen: Om Frederiksborg Skole. Historiske Efterretninger om den Kongelige lærde Skole ved Frederiksborg
2

133
Povel Bendtsens fader var hattemager Bendt Paulsen og moderen var Elisabeth Gotfredsdatter
Hartman.
Faderen havde været gift to gange tidligere. Hans første kone hed Anna Margrethe Adamsdatter
og hans anden hustru Johanne Jensdatter. I dette andet ægteskab blev der født 2 piger. I faderens
tredje ægteskab fødes 8 børn, hvoraf mindst 5 døde inden det fyldte 5te år.
Som 13-årig blev han sendt til Den Kongelige lærde Skole ved Frederiksborg, hvor han dimitterede
fra som student i 1739 – i en alder af 16 år – for dog at vende tilbage i 1747 som hører [underlærer
i en lærd skole – senere titel: adjunkt].
Den daværende rektor Johannes Schrøder skrev om Povel Bendtsen i et testimonium ved hans
studentereksamen, at han besad en udmærket flid og energi og at han – trods sin unge alder –
havde vist, at der
i hans overmaade spinkle legeme boede en mandig sjæl, og at han ejede Evner, der lovede den største Fremgang1.
Samme rektor Johannes Schrøder havde næppe i 1739 forestillet sig, at Povel Bendtsen i 1766
skulle blive hans efterfølger!
Povel Bendtsen flyttede efter sin studentereksamen tilbage til København, hvor han studerede ved
Universitetet. Jf. forannævnte bog af Bjørn Kornerup
var han
en Tid Dekan på Kommunitetet [stiftelse ved undervisningsanstalt (her Universitetet) til understøttelse (bespisning) af trængende disciple - Regensen], havde sidenhen Plads paa Valkendorfs Kollegium [Sct. Pedersstræde 14] og udgav nogle
Disputatser, hvoraf et Par er af teologisk Indhold.
De bærer et konservativt Præg . . . (og) maa vistnok siges at være meget hæderlige Vidnesbyrd
om videnskabelig Interesse og gode Kundskaber
paa forskellige Omraader.
Til højre kobberstik af Kommunitetsbygningen i København på hjørnet af Nørregade og Frue Plads.
Danske Atlas 1764.
I 1747 vendte Povel Bendtsen tilbage til Hillerød, hvor han tiltrådte en stilling som hører ved den
skole, hvor han 8 år tidligere var blevet student fra. Sideløbende med sit undervisningsjob fortsatte
han sine studier ved Universitetet og blev i 1752 magister i historie og geografi. I denne forbindelse
skrev han en disputats på datidens studiesprog latin: De America antiqvis cognita, der oversat betyder Om de gamle havde haft kendskab til Amerika. Desuden har han skrevet tre afhandlinger,
hvoraf den ene har titlen: De veritas historiæ Jobi, der oversat betyder Den sande historie om Job.
I 1759 blev Povel Bendtsen udnævnt til conrector [embedstitel for den lærer, der i rang følger
umiddelbart efter rektor], for i 1766 at overtage rektorembedet ved Frederiksborg Latinskole, som
den kaldes i hans udnævnelsesbrev. Se dette under Afskrifter og kopier: Udnævnelse.
I udnævnelsesbrevet er allerede ved hans ansættelse som conrector anført, at han senere skal
indtræde som rektor, hvorfor der ikke foreligger noget nyt ansættelsesbrev i denne anledning.
Anna Gjertrud Simonsen blev født i Hillerød i 1734. Hun døbtes i Frederiksborg Slotskirke den
13. marts 17352.
Forældrene var handelsmand og købmand Jørgen Simonsen og hustru Anni Sophie Henrichsdatter Kemper, der havde en købmandsgård i Hillerød.
Povel Bendtsen og Anna Gjertrud Simonsen giftede sig i Frederiksborg Slotskirke den 2. april
1762. Han var næsten 39 år gammel, hun var 27 år gammel3.
I kirkebogen står ved deres vielse:
Copulerede 1762. Fredagen d 2den April Copuleres efter Kongel. Allernaadigste
Bevilling og Tilladelse af dato 10de Marti Velædle og Høijlærde Hr. Magst Poul
Bentzen og Jomfr Anna Giertrud Simonsen uden foregaaende Trolovelse og
Tilliisning af Prædikestolen.
1

Bjørn Kornerup: Frederiksborg Statsskoles Historie, 1933
KB Frederiksborg Slotskirke 1697-1766, AO opsl. 249
3 KB Frederiksborg Slotskirke 1697-1766, AO opsl. 109
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Forloverne for Begge og for Et og for Alt ved understaaende
J. Schrøder
Jørgen Simonsen.
Når vielsen var med kongelig tilladelse, skyldtes dette formentlig at den skete i et privat hjem – og
det var så nok i hendes faders købmandsgård.
Forloverne var rektor Johannes Schrøder og hendes fader.

I ægteskabet fødtes disse 9 børn:
▪ Bendt Bendtsen, født den 3. februar 1763.
Efterfulgte sin fader som rektor ved Frederiksborg Latinskole. Giftede sig i september 1792 med
Anna Henriette Dorothea Goos. Han døde i december 1830.
▪ Jørgen Bendtsen, født i maj 1764; død i maj 1780.
▪ Elisabeth Catrina Bendtsen, født i december 1765.
Giftede sig i februar 1793 med Johan Peter Rasbech, der en kort tid var hører på Frederiksborg
Latinskole og derefter provst i Helligsø og Gettrup, Thisted Amt. Han døde i 1802. Hun døde i
Serridslev Sogn i 1850 i en alder af 81 år. Her boede hun hos en søn, der var præst i sognet.
▪ Anna Sophie Bendtsen, født i september 1767.
Var jf. FT 1801 hos broderen Carl Friederich Gram, der var præst i Skanderborg. I 1809 flyttede
hun med denne familie til Ry, hvor broderen overtog et nyt præstekald. Her døde hun ugift i
1846.
Jf. FT 1845 var hun pensioneret fra postvæsenet.
▪ Friederich Carl Gram Bendtsen, født den 29. maj 1769; navngivet i respekt for daværende
amtmand over Frederiksborg Amt: Friderich Carl von Gram.
Præst fra 1798 i Skanderborg og fra 1809 i Ry. Giftede sig med Marie Elisabeth Bay.
Han døde i København i 1834.
▪ Sophie Hedevig Bendtsen, født i april 1771 og død i feb. 1813 i Hillerød, ugift.
▪ Gottfried Henrich Bendtsen. Omtalt tidligere.
▪ Else Johanne Bendtsen, født den 21. april 1775.
Jf. FT 1801 boede hun på dette tidspunkt hos broderen, der var præst i Skanderborg. Flyttede
formentlig med ham til Ry, hvor hun fremgår af FT 1834.
Jf. FT 1845 var også hun pensioneret fra postvæsenet. Hun døde ugift i Ry i 1846.
▪ Johannes Schrøder Bendtsen, født den 26. august 1777. Opkaldt med respekt for den tidligere
rektor på skolen.
Jf. FT 1834 og de følgende folketællinger frem til 1850 opholdt han sig hos sin broder Gottfried
Hendrich i Stenmagle Præstegård og forsørges af denne. Han døde i Sorø i 1858 og betegnedes ved sin død som forhenv. student.
Folketællingen for 1787 viser denne sammensætning af familiemedlemmer og lejere i skolebygningen, hvor rektorfamilien boede i stueetagen, medens hørerne var indlogeret på 2. etage. (Oprindelig stavemåde bibeholdt.)

NAVN
Poul Bendsen
Anna Gjetrud Simonsen
Bendt Bendsen

ALDER
65, gift
53, gift
25

Friderich Carl Gram Bendsen
Gotfried Henrich Bendsen
Johan Schrøder Bendsen
Elisabeth Cathrine Bendsen
Anna Sophie Bendsen
Sophia Hedevig Bendsen
Else Johanne Bendsen
Lene Catharina Simonsen
Maren Kirstine Simonsen
Karen Andreasdatter
Hans Lyngbye
Peter Brasbech

19
13
9
22
20
17
12
46
37
20
38
24

STATUS I FAMILIEN - BESKÆFTIGELSE
Rektor ved den latinske skole, Friederichsborg
Hustru
Deres søn. Student. Oph. sig for nærværende ved Universitetet i Gøttingen
Deres Søn
ditto
ditto
Deres Datter
ditto
ditto
ditto
Konens Søster; opholdende
ditto
Tjeneste Pige
Logerende. 3die Lectis Hører
Logerende. 2den Lectis Hører

Alt i alt en samlet husholdning på 15 personer, som Anna Gjertrud Simonsen (i en del af tiden
sammen med sine 2 søstre) har haft det overordnede ansvar for bl.a. at sørge for mad til.
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I bogen Frederiksborg Statsskoles Historie findes en omfattende gennemgang af Povel Bendtsens
rektortid, der bl.a. relaterer hans virke til den uddannelsesreform, der blev gennemført i 1775. Herfra citeres nogle af de udsagn, der i omtalte bog fortæller om hans personlighed.
▪ Han havde en stærkt udviklet sans for grundighed, nøjagtighed og orden.
▪ Som Hører havde Bendtsen et stort Ry saavel for sin
Strenghed som for den Iver, hvormed han gik op i Lærergerningen.
Paa sine ældre Dage skal han dog være blevet noget
mere lemfældig i sin Behandlingsmaade af Disciplene,
men hans nidkærhed for Skolens Vel var usvækket.
▪ Det var uden Tvivl et stort Held for Frederiksborg Skole, at den besad en pædagogisk set saa lydhør Rektor
som Povel Bendtsen, da den store Guldbergske skolereform skulde gennemføres 1775.
▪ Povel Bendtsen gør ikke indtryk af at have været udrustet med særlig glimrende Evner eller blændende
Egenskaber. Snarere synes han at have været en trofast Slider, der sindigt og støt roede sit
Livs Fartøj fremad. Hvad der trykt eller skrevet foreligger fra hans Haand, viser ham som en
Mand, hvis Ejendommelighed først og fremmest har været Soliditet – i Kundskaber som i Væremaade og Karakter.
▪ Desværre havde den brave Bendtsen en ulyksalig Forkærlighed for at udtrykke sig i Gudernes
Tungemaal, hvad han mindst af alt var skabt for.
Povel Bendtsen var overhovedet næppe nogen frodig Aand.
Frederiksborg kongelige latinske
Skole blev stiftet i 1630 på foranledning af Kong Christian IV, der havde
til hensigt at lade en købstad gro op
omkring hans slot, hvor han hyppigt
opholdt sig.
Povel Bendtsen var den ottende
rektor på skolen og den så ud som
på denne tegning medens han boede der.
Hele skolebygningen brændte dog
totalt ned i forbindelse med en omfattende brand i byen i 1834.
Den genopbyggede skole, der endnu i dag kan ses i gadebilledet, så ud som på dette billede. Skolebygningen fik senere navnet Frederiksborg Statsskole og lå på Søndre Banevej, men blev i 1959
flyttet til helt nye bygninger på Carlsbergvej under navnet Frederiksborg Gymnasium og HF. Den
tidl. skolebygning fra 1834 har rummet Købmandsskole og Handelsgymnasium. I dag har Nykredit
til huse i bygningen på Søndre Banevej 4.
Et lille minde
om skolen på
den tid, hvor
Povel Bendtsen var rektor
findes i Frederiksborg
Slotskirke,
hvor denne
kirkebøsse
har stået.
I 1631 blev
det bestemt,
at 80 % af de penge, der blev lagt i denne fattigblok skulle tilfalde latinskolen, medens de resterende 20 % skulle tilfalde de
husarme i byen Hillerød. Indtægterne fra denne kirkebøsse
kunne bl.a. hænge sammen med, at det var skolens elever, der
havde ansvar for kirkesangen ved f.eks. begravelser – de såkaldte ligpenge. Ligpengene var nok den væsentligste indtægt
for skolen – bl.a. til undervisningsmaterialer.
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I sine sidste år arbejdede Povel Bendtsen på at sikre sine mange efterlevende tålelige kår. Dengang fandtes der for skoleansatte og deres enker ikke faste regler om pension. Skaffede man sig
noget var det at betragte som rene nådesbevisninger.
Det lykkedes ham dog i 1784, at få et tillæg til sin løn på 150 Rdlr. om året – med tak for sin lange
og usædvanligt tro tjeneste og enkepensionen blev forhøjet med 100 Rdlr. pr. år.
Jf. skiftebehandlingen i forbindelse med svigerfaderens (Jørgen Simonsen) død i 1777 fremgår det,
at rektor Bendtsen harvde over 600 Rd. til gode i boet. Disse penge havde han forstrakt svigerfamilien med. Jørgen Simonsens boopgørelse endte dog i et stort minus og Povel Bendtsen fik ikke
disse udlæg tilbage.
Povel Bendtsen døde i oktober 1789 i en alder af 66 år og begravedes fra Frederiksborg Slotskirke
den 30. oktober 17891.
Jeg har ikke fundet noget skifte efter Povel Bendtsen, der formelt boede i tjenestebolig. Lykkeligvis for familien, hvor det
yngste barn kun var 12 år gammelt ved hans død, blev sønnen
Bendt Bendtsen udnævnt til ny rektor og kunne derfor tage
hånd om sin moder og sine søskende i rektorboligen.
Rektor Povel Bendtsen har ved sin død næppe været helt
uformuende. Ud over at kunne hjælpe sine svigerforældre med
mere end 600 rigsdaler havde han også 2 svigerinder boende
hos sig i rektorboligen.
Efter hans død havde hustruen enkepension.
Som nævnt efterfulgtes Povel Bendtsen af sønnen Bendt
Bendtsen (billede til venstre), der fungerede som rektor frem til
sin død i 1830.
To af dennes sønner: Paul Bendtsen og Carl Henrik August
Bendtsen har i øvrigt også været knyttet til skolen som undervisere.
Anna Gjertrud Simonsen døde i februar 1798 i en alder af 63 år og begravedes ligeledes fra Frederiksborg Slotskirke den 18. februar 1798 2.
Indskriften i kirkebogen lyder: Mad. Anne Gertrud, Sal. Bendtsen, 63 [år gammel].
Ordet Sal (= salig) betyder i denne sammenhæng: afdøde Bendtsens hustru.

-oOo-

Lars Christensen Svanekiær blev født i Jørlunde i Nordsjælland i 1754 som søn af skoleholder
og degn Christen Larsen Svanekiær og hustru Mette Marie Benjaminsdatter Falck. Han døbtes i
Jørlunde Kirke den 10. februar 17543.
Indskriften i kirkebogen ser således ud:

1

KB Frederiksborg Slotskirke 1767-1807, AO opsl. 216
KB Frederiksborg Slotskirke 1767-1807, AO opsl. 224
3 KB Hjørlunde 1729-1799, AO opsl. 34
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I transskriberet udgave står der:
Dom. Septuages[ima] [9. søndag før påske] d. 10 Febr blev Skoleholder Christen Svanekiærs Søn kaldet Lars, frembaaren af min [præstens] hustrue, Faddere: Skovrider
Jørgen Axelsen af Hiørl., Lars Nielsen Gad af Kratmøllen, Jørgen Biørn af Slangerup, fogdens hustrue og Christen Hansens hustrue, begge af Hiørlund.

Lars C. Svanekiær var forældrenes femte barn. To drengebørn var dog døde umiddelbart efter
fødslen, men to pigebørn levede ved hans fødsel. Efter ham fødtes endnu 3 piger, der levede til
voksenalder.
Faderen døde i 1765 da Lars C. Svanekiær var 11 år gammel og moderen var nu alene med 6
uforsørgede små børn. Familien har måttet fraflytte skolen og findes (jf. Oeders Efterretninger) i
1771 i Ude Sundby – i dag en del af Frederikssund.
Lars C. Svanekiær kom i lære som hattemager, hvilket fremgår af FT 1787 for København.
Han var dog kommet til hovedstaden nogle år forud, idet han i sommeren 1784 giftede sig. På dette tidspunkt var han hattemagersvend. Men hvor han er blevet udlært, har jeg ikke fundet frem til!
Charlotta Augusta Mumme blev født i 1762 i Aasted Sogn i Hjørring Amt. Hun døbtes af sin fader
i Aasted Kirke den 10. oktober 17621.
Aasted ligger cirka 8 km vest for Frederikshavn.

I transskriberet udgave står der:
Velærværdige Hr. Mummes Barn af Aasted Præstegaard - - - Charlotta Augusta
F[addere]: Mad. Stampe af Vedsøe, Mad. Gram af Flade Præstegaard,
Hr. Pegtrup af Sæbye, Monsr. Friderich Wirenfeld paa Leerbech, Sr.
Thodberg paa Eget.

Leerbech/Lerbæk er en hovedgård i Elling Sogn nordøst for Åsted. Eget er en større gård i nabosognet mod vest: Skærum. Denne gård var fra 1716-1730 ejet af Charlotta A. Mummes farfar, der
før hendes fader var præst i sognet. Han blev senere biskop i Ålborg.
Forældrene var præst i Aasted og Skærum sogne Christopher Christophersen Mumme og Elzebeth Cathrine Hansdatter Mumme.
Som det ses, hedder begge hendes forældre Mumme til efternavn. Dette skyldes, at de er fætter/kusine idet deres respektive fædre var brødre.
Efternavnet Mumme rummer blandt anerne en lang række præster, men også nogle rådmænd.
Slægten kan føres tilbage til begyndelsen af 1500-tallet. Blandt navnene findes ud over Mumme
også Bjørn (der ses latiniseret til Ursin), Hemmet, Stage, Ølgod, og Buch (det sidste navn findes
også blandt min faders aner). Men der indgår tillige navnet Barfod, der var Thomas B. Thriges mellemnavn.
Se kapitlet: Familierelation Christian Ørnberg ~ Thomas B. Thrige på side 70.
Hun var det yngste barn i en søskenderække på i alt 7 børn. Heraf døde de tre dog ved fødselen
og et fjerde barn døde inden det fyldte fjerde år.
1

KB Aasted Skærum 1753-1818, AO opsl. 53
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Charlotta Augusta Mummes fader døde i 1770, da hun var 8 år gammel. Moderen var nu alene
med 3 små børn, men giftede sig tilsyneladende ikke igen. Hun blev boende i sognet på et sted
kaldet Vedsøe. Denne stedbetegnelse dækker ifølge lokale kilder over stedet ’ved Søen’, der var
landsbyens gadekær. Men der er den lille finurlighed, at navnet evt. også kan tilbageføres til farfaderens fødested: Vedsøe Præstegård. Hun flytter ind i et hus, der ligger på samme grund som
gården Mummetofte og dette hus kunne måske have haft navnet Vedsøe.
Charlotta A. Mumme blev konfirmeret i Aasted Kirke i april 1778, hvor hun var 15½ år gammel.
Herefter flyttede hun til København, hvor hun i 1784 giftede sig med Lars C. Svanekiær.
Lars C. Svanekiær og Charlotta A. Mumme giftede sig i Nicolaj Kirke i juli 17841. Han var 30 år
gammel og hun var 22 år gammel.
I ægteskabet fødtes disse børn:
▪ Cathrine Maria Svanekiær, født i februar 1787 og død i Viby ved Århus i 1858.
Ved dette barns dåb var faderen hattemagersvend og familien boede i Farvergade.
▪ Inger Elisabeth Svanekiær, født 1789, omtalt tidligere.
Ved hendes dåb var faderen kvartermester på Alm. Hospital, hvor familien nu boede.
▪ Mette Kirstine Svanekiær, født i marts 1791 og formentlig død i Norge (Oslo), da hun vides at
have været gift med en mand med efterhavnet Horner; der skulle være død i Oslo i 1819.
▪ Elisabeth Laurence Svanekiær, født i maj 1793 og død 1794.
▪ Johan Hendrich Svanekiær, født i marts 1795 og død i august 1796.
Lars C. Svanekjær døde den 12. december 1795 i en alder af 41 år og begravedes fra Trinitatis
Kirke på Assistens Kg. den 15. december 1795. Dødsårsagen var vattersot2.
Familien måtte af denne grund flytte væk fra Alm. Hospital, hvor de har boet i en tjenestebolig.
Alm. Hospital blev opført i 1766-69. Det lå i Amaliegade 26 og blev nedrevet i 1895. Hospitalet blev
etableret som forbedring af fattigvæsenets forsorg og var primært en stiftelse for byens fattige med
plads til 600 lemmer og sæde for fattigvæsenets administration. Ydermere blev der oprettet en
mindre sygeafdeling, der med årene blev udvidet betydeligt. Hospitalet var beregnet for ’almindelige’ mennesker i fattige kår – modsat det finere Frederiks Hospital, hvis bygninger stadig eksisterer
på den anden side af Amaliegade (i dag Kunstindustrimuseet/Designmuseum Danmark).
Billede af Alm. Hospital fra sidst i 1800-tallet.

1
2

Jf. Kopulationsprotokol – kirkebøgerne er brændte
KB Trinitatis 1788-1805, AO opsl. 73
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Fra bogen Hundemordet i Vimmelskaftet er givet denne beskrivelse af forholdene i København
sidst i 1700-tallet:
Trængslen af tiggere og forarmede er så massiv, at byens fattigvæsen ikke har den fjerneste
chance for at stille noget op. Efterspørgslen på gavmildhed er for stor, og de ugentlige almisser gør hverken fra eller til. De værst stillede modtager en klatskilling, mens de lidt heldigere har reddet sig sengeleje og husly på byens største fattiggård Almindeligt Hospital i
Amaliegade, der ligger omgivet af prangende adelspalæer. Her er kun få skridt fra pragt til
armod. . . . Rig og fattig lever side om side. Men det er der ikke noget usædvanligt i, for sådan er det i alle Europas storbyer på den tid.
Charlotta A. Mumme var nu alene med 3 små børn.
Hun giftede sig igen den 4. juli 1797 i Trinitatis Kirke med skomagermester Andreas Torkildsen
Rosengreen1.
I dette ægteskab fødtes i hvert tilfælde datteren Elsebeth Cathrine i året 1800 – jf. folketællingen
fra 1801.
Såvel Charlotta A. Mumme som Andreas T. Rosengreen findes også i folketællingen for 1834. Der
er desværre ikke folketællinger i den mellemliggende periode, hvor de bor i Prinsensgade. Dette
gadenavn fandtes dengang et par steder i København. Denne Prinsensgade er formentlig svarende til nuv. Adelgade.
Begge var nu godt 70 år gamle.
Andreas T. Rosengreen døde i februar 1838.
I folketællingen for 1840 er hun anført som Charlotte Amalie Rosengreen, enke og 77 år gammel,
boende på Vartov, hvor hun også er anført i folketællingen for 1845. Her døde hun den 25. februar
1847 i en alder af 84 år. Hun begravedes fra Vor Frue Kirke den 3. marts 18472.
Charlotta Augusta Mumme boede på Vartov medens N.F.S. Grundtvig var kirkens præst, hvilket
han var fra 1839-72.

-oOo-

1
2

KB Trinitatis 1791-1828, AO opsl. 43
KB Vor Frue 1835-53, AO opsl. 299
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Christian Ørnbergs tip2-oldeforældre – på faderens side
(Mine tip4-oldeforældre)
Jens Hansen Ørnbergs forældre er:
▪ Hans Christensen Ørnberg, 1696-1780, og
▪ Maren Sørensdatter Bierre, ? -1753.
Bedsteforældrene til Johanne Andersdatter Kruuse er ikke fundet.
Charlotte Amalia Pedersdatters forældre er:
▪ Peter Nicolai, omk. 1687-1737, og
▪ Kirsten Jensdatter, omk. 1690-1742.
Povel Bendtsens forældre er:
▪ Bendt Poulsen, 1685-1755, og
▪ Elisabeth Gotfredsdatter Hartman, 1701-1752.
Anna Gjertrud Simonsens forældre er:
▪ Jørgen Simonsen, omk. 1700-1777, og
▪ Anne Sophie Henrichsdatter Kemper, 1708-1783.
Lars Christensen Svanekiærs forældre er:
▪ Christen Larsen Svanekiær, 1709-1765, og
▪ Mette Marie Benjaminsdatter Falck, ? 1719-eft. 1782.
Charlotta Augusta Mummes forældre er:
▪ Christopher Christophersen Mumme, 1716-1770, og
▪ Elzebeth Cathrine Hansdatter Mumme, 1721-1799.

Ørnberganer i Ebeltoft
Tidligere i denne bog er omtalt Jens Hansen Ørnberg, der var skrædder på Frederiksberg ved København. Af hensyn til ejere af Brenners anetavle vil jeg i dette afsnit beskrive Jens Hansen Ørnbergs aner i Ebeltoft, hvor han stammer fra, lidt grundigere.
Jeg vil i afsnittet indflette kommentarer, der tydeliggør hans relation til Ebeltoft.
Hans Christensen Ørnberg blev født i Ebeltoft i 1696 og døbtes i Ebeltoft Kirke den 2. september
16961. Forældrene var Christen Jørgensen Ørnberg og Magdalene (Malene) Hansdatter. Faderen
er betegnet som skoflikker, se senere i dette afsnit.
Hans C. Ørnberg blev udlært som skomager – formentlig hos faderen – og blev boende i Ebeltoft.
Han giftede sig første gang den 14. november 1723 i Ebeltoft Kirke med Mette Pedersdatter. Hun
døde dog allerede året efter i september måned. Hun døde i barselsseng sammen med ægteparrets barn.
Maren Sørensdatter Bierres fødsel/dåb og dermed forældre er ikke fundet.
Hans Christensen Ørnberg og Maren S. Bierre giftede sig i Ebeltoft Kirke den 17. december 17242.
I ægteskab nr. 2 med Maren Sørensdatter Bierre fødtes børnene:
▪ Mette Marie Hansdatter Ørnberg, født i september 1725.
Jf. skiftet efter moderen i 1753 er hun i København, hvor hun var gift med en tømmermand på
Holmen: Jens Jensen.
▪ Christen Hansen Ørnberg, født i 1727, død i 1759.
Opkaldt efter farfaderen; ernærede sig også som skomager og købte hus i Nedergade i Ebeltoft.
Han giftede sig den 14, februar 1755 med Kirsten Jensdatter Feldballe og de nåede at få 1
barn inden han døde på en rejse til København.

1
2
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▪

Søren Hansen Ørnberg, født i 1729.
Han kan følges til konfirmationsalder, men ikke herefter. Død før 1753 da han ikke indgår i moderens skifte.
▪ Hans Hansen Ørnberg, født i februar 1732.
Jf. skiftet efter moderen i 1753 var han på dette tidspunkt i København og i lære som snedker.
Han betegnes i øvrigt som krøbling.
▪ Jens Hansen Ørnberg, der er omtalt tidligere.
Jf. moderens skifte i 1753 omtales han i dette som 19 år gammel og i lære som skrædder hos
mester Jonas Højmand.
Da Jens Hansen Ørnberg ikke senere kan findes som borger i Ebeltoft, mener jeg her at have
et blandt flere indicier på, at han rejste fra Ebeltoft.
▪ Birthe Hansdatter Ørnberg, født i maj 1736.
Hun rejste også til København og findes i KB for Frederiksberg den 6. maj 1766, hvor hun giftede sig med snedker og skibstømmermand Hans Christensen; ved trolovelsen var skrædder
Ørnberg vidne og han betegnes i kirkebogen som hendes broder, hvilket er endnu et indicium
på familierelationen til Ebeltoft.
▪ Margarethe Malene Hansdatter Ørnberg, født i oktober 1739.
I moderens skifte er hun fortsat hjemmeboende og 14 år gammel.
▪ Dorthe Hansdatter Ørnberg, født i maj 1744 og død i januar 1745.
Fire af de otte børn flyttede væk fra Ebeltoft – alle til København.
Hans Christensen Ørnberg købte hus i den nordre del af Ebeltoft, hvor også hans fader tidligere
havde et hus. Dette hus er omtalt i Brandtaxationen for Ebeltoft, 1761-71, hvor det ses, at huset var
beliggende i daværende Store Gades østre side og vurderet som det første hus i protokollen.
Huset har været beliggende lige inden for den nordre port, hvilket i en særskilt beskrivelse bekræftes ved, at komsumptionsboden lå på samme matrikel.

Transskribering af teksten i brandtaxationen for Ebeltoft, 1761-71.
Nummer

1.

Eiernes Navne
Bygningernes Beskaffenhed
Store Gade, som
ansees fra Byens Nordre Port og til Raadstuen
Samme Gades Østre Side, fra Porten af og til Raadstuen.
Hans Ørnberg
Hans iboende Huus.
Skomager
5 Fag Huus med Gaul til Gaden staaer i Øster og
Vester, gammel Fyhr BindingsVærk, haver Straae Tag

Taxt
Rigsdlr.

20

De angivne 5 fag er en ret så upræcis længdeangivelse, men svarer ca. til 7-8 meter. Dybden af
huset kendes ikke, men denne har nok været noget mindre – måske ca. 5 meter, hvilket giver et
samlet areal på anslået 35-40 m2. På dette areal har familien haft såvel beboelse som værksted!
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I dag skulle huset placering svare til Nørrebakke 10 jf. denne
mindeplade, der sidder på muren i dag. Det oprindellige hus
har været meget mindre!
Maren Sørensdatter Bierre døde i februar 1753 og begravedes
fra Ebeltoft Kirke den 14. februar 1753. I kirkebogen står alene:
Hans Ørnbergs Hustru begravet1. Men skifteprotokollen
siger lidt mere om div. familierelationer, hvilket er beskrevet
under de enkelte børn oven for.
Samme efterår i december giftede Hans Christensen Ørnberg
sig for 3. gang med Mette Nielsdatter (Vrinners). Det sidste
efternavn peger på, at hendes familie nok stammer fra Vrinners nær landsbyen Rolsø på det vestlige Mols. Dette er dog
ikke undersøgt.
Mette Nielsdatter døde i november 1758 og begravedes den
18. november 1758.
Der var ikke børn i dette ægteskab.
Allerede 2 måneder efter – den 23. januar 1759 – giftede Hans Christensen Ørnberg sig for 4.
gang. Denne gang med Anne Sofie Pedersdatter Kort, der også havde været gift før. Hun var født i
1725 og altså 33 år gammel, han var 62 år gammel.
I dette ægteskab fødtes børnene:
▪ Anne Birgithe Hansdatter Ørnberg, født i oktober 1761;
▪ Christiane Hansdatter Ørnberg, født i januar 1765;
▪ Peder Kort Hansen Ørnberg, født i december 1768;
Skomageren Hans Christensen Ørnberg døde i marts 1780 og han begravedes fra Ebeltoft Kirke
den 2. april 17802.
I kirkebogen står ved hans begravelse: Hans Ørenberg begravet. Nogle og 80 Aar gammel.
I bogen Ebeltoft Købstads Historie kan på side 245 læses, at der i 1779, 1784 og i 1793 har været
småbrande i Hans Ørnbergs hus. Det vurderes, at disse stammer fra tørvegløder i en lerpotte, der
har stået ved siden af sengen. Disse tørvegløder har formentlig været brugt til opvarmning.
Da Hans C. Ørnberg døde i 1780 vidner omtalen af brandene i 1784 og 1793 om, at huset også
efter hans død har stået i hans navn, hvilket igen peger på, at hans 4. hustru bliver boende i huset
efter hans død.
Faderen til Hans Christensen Ørnberg var som nævnt Christen Jørgensen Ørnberg, der i et privat afleveret materiale3 er betegnet som en fattig skoflikker. Han var gift med Magdalene Hansdatter, men vielsen mellem disse to er ikke fundet. I Ebeltoft er der ikke bevaret kirkebøger før 1692,
men vielsen kan jo også være sket i et andet sogn.
Ægteparret fik bl.a. disse børn, der indgår i skiftet efter deres fader i 1723:
▪ Anne Christensdatter Ørnberg, født omk. 1693;
opholdt sig i 1723 i København.
▪ Hans Christensen Ørnberg, født i 1696; er omtalt foran;
▪ Margrethe Christensdatter Ørnberg, født i 1702;
▪ Dorethe Marie Christensdatter Ørnberg, født i 1704.
Først gift med David Hansen Rasch, der dog bortrømmer, hvorefter hun via en såkaldt tamperetsdom får tilladelse til at gifte sig igen.
Denne dom lyder således:
Dorthe Marie Ørnbjerg fra Æbeltoft, hvis Mand David Hansen Rasch for over 7 Aar
siden var rømt fra hende og 4 umyndige Børn uden ringeste dertil af hende angiven Aarsag, imidlertid havde ført et skikkeligt og stille Levnet og med Møje og
Besværing opdraget sine Børn og søgt Gudstjeneste og nydt Kirkens Goder, Tilldelse

1
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til at begive sig i andet lovligt Ægteskab, naar Gud det maatte beskære1.

Herefter giftede hun sig med hattemager Jørgen Sørensen i august 1743.
Rasmus Christensen Ørnberg, født i 1706;
I skiftet ved faderens død i 1723 oplyses, at han var i skrædderlære i København og heri er
endnu et indicium for, at nevøen Jens Hansen Ørnberg som uddannet skrædder kan være søgt
samme vej – til København.
▪ Jørgen Christensen Ørnberg, født i 1710.
2 af de 6 børn flyttede til København.
Ud over de her nævnte børn, der blev voksne, kan i Nygaards Sedler læses, at tre børn af ægteparret var blevet begravet i henholdsvis 1694, 1695 og 1699.
▪

Christen Jørgensen Ørnberg købte et lille hus i Ebeltoft i 1705. Dette lå i den nordlige del af Ebeltoft om end ikke helt op til byporten.
Huset er blevet beskrevet som et 6 fags hus med stråtag. Det var ganske forfaldent på lofter og
vægge og havde en tilliggende have.
Ved ildstedsskatten i 1701 blev skrevet, at huset havde skorsten, bageovn og kakkelovn.
Husets beliggenhed i dag svarer til Adelgaden 54.
I kopskatten i 1711 og igen i 1719 og 1720 beskrives han blandt de
fattige, forarmede og uformuende indvaanere, hvilke Forordningen
allernaadigst forskaaner for at betale skat.

I 1709 lånte han penge og satte samtidig sit hus i pant. Dette pant var ikke indløst ved hans død i
1723. Han begravedes fra Ebeltoft Kirke den 23. august 17232.
Hustruen Magdalene Hansdatter ser ud til at blive boende i huset, der af panthaverne til lånet fra
1709 solgtes i 1734 til Søren Grønfeld, hos hvem hun nu boede til leje.
Magdalene Hansdatter døde ifølge Margrethe Lundbergs materiale i 1744, men dette kan jeg ikke
finde indskrevet i kirkebogen – hverken i Ebeltoft eller Dråby Sogne.
Efter hendes død fortsatte datteren Dorethe Marie sammen med ægtemanden hattemager Jørgen
Sørensen med at bo i huset som lejere.
Forældre til ægteparret Christen Jørgensen Ørnberg og Magdalene Hansdatter.
Hans forældre kendes ikke med sikkerhed, om end der i det ovennævnte materiale fra Margrethe
Lundberg er nævnt – dog uden kildeangivelse – en Jørgen Ørnbjerg, skomager.
Magdalene Hansdatters forældre var Hans Hansen, der var podemand (gartner) og derfor benyttede denne titel som efternavn. Oftest ses han benævnt med navnet Hans Podemand. Fødsel kendes ikke, men han døde i januar 1686 og begravedes fra Ebeltoft Kirke den 19. januar 1686 – jf. et
graverregnskab, der endnu er bevaret på Landsarkivet i Viborg.
Magdalene Hansdatters moder var Anne Rasmusdatter, hvis fødsel ikke kendes, men hendes død
var i november 1693, hvor hun begravedes den 28. november 1693 – jf. KB.
I skifteprotokollen nævnes de på dette tidspunkt levende børn.
Blandt disse børn var to sønner med samme navn (ikke helt så ualmindeligt dengang): Christopher.
Den ene fulgte i faderens fodspor som podemand, den anden blev skomager.
Ørnbergnavnets mulige oprindelse.
Mit kvalificerede gæt er, at familienavnet ØRNBERG har relation til Ørnebjærg/Ørnbjerg Vandmølle, der ligger ved Ulstrup Å ca. 2 km vest for Stubbe Sø og ca. 8 km nordnordvest for Ebeltoft.
Vandmøllen er grundigt restaureret ca. 1970 og er Djurslands eneste bevarede og funktionsdygtige
vandmølle. I dag fungerer den som museumsmølle og ejes af staten.
Der er kun bevaret ganske få kilder fra den tid – midt og sidst i 1600-tallet – der har de personelle
relationer for ’jævne’ mennesker i centrum. Ingen kirkebøger er bevarede for området og folketællinger var endnu slet ikke på tale. Men ud fra de kilder der findes, ses en påfaldende navnelighed
mellem de børn, som denne bog omtaler som Ørnberganer i Ebeltoft og så de børn, som 3 generationer af fæstere ved vandmøllen benytter. Møllen tilhørte Skærsø Gods.
Disse 3 generationer af fæstere i samme familie er:
▪ Christen Rasmussen, der fæster møllen fra ca. 1662-1680, dennes søn
▪ Rasmus Christensen, der fæster møllen fra ca. 1680-1709 og dennes søn
▪ Jens Rasmussen, der fæster møllen fra ca. 1709-1748.
1
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Som nævnt andre steder i denne bog, var der dengang ingen regler for, hvorledes man navngav
sig selv. Det oftest sete er, at det var faderens fornavn, der indgik efter fulgt af henholdsvis ’søn’
eller ’datter’. Men efternavne har også ganske ofte været pågældendes erhverv eller et stednavn.
Tidligere i afsnittet, var der en Jørgen Sørensen, der som oftest blev kaldt Jørgen Hattemager, der
var hans erhverv og en Hans Hansen, der var podemand [gartner]. Og han blev så af myndighedspersoner kaldt Hans Podemand.
De pågældende har næppe selv kunnet skrive deres navne og det er så div. myndighedspersoner,
der har haft behov for at præcisere, hvem en given sag omhandlede og hvor den pågældende
f.eks. boede af hensyn til skattebetaling, en hushandel etc.
Skomagerfamilien Ørnbjerg/Ørnberg i Ebeltoft kan have haft direkte familierelationer til de nævnte
fæstere på vandmøllen, men de kan også – bare – have haft en ane, der har været medarbejder
på møllen og ud fra denne ansættelse har relateret sit efternavn til stednavnet Ørnebjerg.
Eller myndighedspersoner har knyttet møllenavnet til den pågældende ane, hvorefter det senere er
knyttet til børnene af denne oprindelige ane.
Men det er et gæt – sikkerhed har jeg ikke!

-oOo-
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Peter Nicolai blev formentlig født omkring 1685-90 og formentlig var det i Tyskland, hvor der i dag
lever personer med familienavnet Nicolay. På samme måde kan hans navn også have været stavet.
Første gang jeg støder på ham i danske arkiver er, da han i 1728 giftede sig i Frederiksbergs daværende kirke. Formentlig den kirke, der var bygget af hollændere, da disse i 1651 af Frederik III
fik tilladelse til at bygge 20 gårde omkring nuv. Allégade – kaldet Ny Hollænderby eller Ny Amager.
Ved vielsen benævnedes han gartnersvend ved Slottet. Og det må så have været ved den af Frederik IV nyanlagte barokhave. Netop dette erhverv kan også pege på, at han eller hans forældre
kom fra Tyskland. Senere har han fungeret som vægter – måske ved slottet.
Kongemagten såvel herhjemme som i udlandet anvendte på den tid havekunst som forskønnelsesog forherligelsesmiddel af den enevældige magt. Det var en havetype, der var stærkt præget af
symmetri og regelmæssighed og hvor man havde tilklippede hække og alléer og man formede
grønne skærmbrætter og kulisser heraf. Også den danske konge og et stort antal godsejere ønskede at få anlagt ’moderne’ haver – og hertil behøvede de at ’indkalde’ gartnere fra udlandet.
Han hørte formentlig til den mere menige del af gartnersvendene idet han ikke nævnes i de historiske kilder, der på dette område er ganske omfattende. Og han boede formentlig i et gartnerhus,
der hørte til Frederiksberg Slot og var beliggende neden for bakken i det nuv. hjørne mellem Pile
Allé og Roskildevej, hvor 2 traktørsteder i dag har til huse.
Frederiksberg Slot ca. 1718 – også kaldet Det danske Versailles.
Efter stik af C. Marselius. Fra bogen: Frederiksberg ved Svend Esbech, 1991.

Bemærk at træerne ved de to alléer i siderne på bakken svarer til de alléer vi endnu ser i dag. Dette og kaninøen er vist den eneste reminiscens fra den daværende barokhave.
Peter Nicolai giftede sig den 17. maj 1728 i med Kirsten Jensdatter 1.
Kirsten Jensdatter har jeg ejheller fundet noget om førend ved denne vielse. Jf. aldersangivelse
ved død er hun født omk. 1790. Med efternavnet Jensdatter er hun formentlig født i Danmark, men
hun er ikke at finde i KB for Frederiksberg på denne tid.
Ægteparret fik tvillingepigerne Charlotte Amalia og Sophia Madelena i 1732. Flere børn har jeg ikke
fundet. Men kirkebogen for den tid er flere steder vanskelig at læse.

1
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Peter Nicolai døde i november 1737 og begravedes fra Frederiksberg Kirke den 18. november
17371.
I KB står alene Peter Nicolai, Vægter, 50 Aar.
I KB for april 1742 står denne begravelsesindførsel: en Enke Kirstine Jensdatter begraven, 52
Aar. Begravelsesdagen er den 11. april 1742 2.
Dette navn er ikke helt så entydigt som navnet Peter Nicolai. Men det er mit gæt, at det er hans
kone, der er tale om. Desværre findes der ikke på Frederiksberg skifteprotokoller fra den tid. Disse
ville have givet en mere sikker udlægning.
Efter hendes død må tvillingerne være sat i pleje eller overtaget af familie uden for Frederiksberg
Sogn, da de ikke kan findes konfirmerede på Frederiksberg.
Kort over Frederiksberg 1741.
Vejene i højre side er (fra nord) Gl.
Kongevej, Frederiksberg Allé og Rahbeks Allé. Vesterbrogade var endnu
ikke anlagt.
Smallegade fortsætter mod vest i forlængelse af Gl. Kongevej. Bredegaden
ses lige syd for Smallegade.
Frederiksberg Allé var anlagt alene til
brug for kongen og var på den tid afspærret med en port ved nuv. Værnedamsvej. Ved Frederiksberg Runddel
ses endnu Prinsens Gård med en længe ud mod selve pladsen.
Langs Allégade ses på begge sider
rækken af de tidligere hollandske gårde, der allerede på dette tidspunkt –
efter en meget omfattende brand i
1697 – var genopbyggede. Dog i vidt
omfang med københavnere som ejere.
Frederiksberg Kirke blev taget i brug i
1734. Syd for denne ses præstegården, hvor skolen var i samme hus.
I den nordlige del af haven ses den
såkaldte kaninø, der skulle være helt
omkrandset af vand, for at kaninerne
ikke slap væk.
I den vestlige side af haven var indrettet en fasanhave, der skulle fornøje
kongeparret og give kød til middagene.
Lige syd for Prinsens Gård var indrettet
en lille zoologisk have – kaldet et menageri. Det var også i denne del af haven, at der var en stor
have til dyrkning af grøntsager, frugter og blomster. Denne have skulle levere grøntsager og blomster til hoffet.

-oOo-

Bendt Paulsen blev født i 1685 i København. Hans dåb er indført i KB for Vor Frue Kirke tidligt i
året 16863, men præsten har ikke været særligt præcis med måneder og datoer. Forældrene er i
KB indskrevet som: Popfuel BendtSøn, Hattemager Ved Nørreport og Margrethe AndersDatter. Disse havde giftet sig i Vor Frue Kirke den 24. april 16834.
1
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Bendt Paulsens efternavn matcher her ikke helt faderens fornavn Poul/Povel, men dette er bevidst
fra min side skrevet sådan, da han selv benyttede denne stavemåde – se senere.
Faderen døde allerede i april 1686, da Bendt Paulsen var omkring 1 år gammel – og i øvrigt medens moderen var højgravid med lillesøsteren Johanna.
Faderen Poul Bendtsen begravedes fra Trinitatis Kirke den 18. april 16861.
Kortet til højre er et udsnit af Resens kort fra 1674.
Set fra nordvest – cirka. Nørreport ses nederst i midten.
Til højre midt på er det Frue Kirke og til venstre for
denne ligger Trinitatis Kirke.
Kirkerne er gengivelser af de oprindelige bygninger
og man kan se Frue Kirkes daværende spir, som
blev bombet af englænderne i 1807.
Husene kan ikke forventes at ligne de daværende
huse.
Faderen Poul Bendtsen startede formentlig sin forretning op omkring 1776, hvor han stod som ejer af
et hus, der har ligget på det lille torv, der dengang
bar navnet Skidentorvet, fordi der her tæt ved volden
og Nørre Port var en losseplads og mødding. Senere
blev navnet ændret til (Gl.) Nørre Torv. Den røde pil
viser, hvor Poul Bendtsens hus har ligget.
I dag har pladsen intet navn, men det er den lille
plads mellem Fiolstræde/Violstræde (der i øvrigt
dengang i sin modsatte ende havde Skidenstræde – i
dag Krystalgade) og Nørregade.
Huset brændte under den store brand i 1728.

Moderen levede i enkestand frem til 1696, hvor hun
igen giftede sig og det var med hattemager Jacob
Schwartzholts, der samtidig overtog den hattemagerforretning, som hendes tidl. mand havde startet op2.
Sønnen Bendt Paulsen blev selv udlært som hattemager og dette skete nok hos hans stedfader Jacob
Schwartzholts. Han blev formentlig udlært omkring
1706-08.
Få år efter han blev udlært som hattemagersvend
giftede han sig til en hattemagerforretning i Grønnegade, idet han giftede sig med hattemager Baltzer
Rudolph’s enke (formentlig medio 1712) og samtidig blev stedfader til hendes søn Rudolph Baltzersen. Baltzer Rudolph døde sent i byldepeståret, i oktober 1711. Enken og Bendt Paulsens 1.
kone hed Anna Margrethe Adamsdatter. Hun døde dog allerede i 1714/15.
I ægteskabet fødtes formentlig 1 barn, der døde i en alder af ¾ år i oktober 1713.
I august 1711 – da byldepesten var på sit højeste – døde også Bendt Paulsens moder Margrethe
Andersdatter og hun begravedes fra Vor Frue Kirke den 8. august 17113.

1
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I København døde omkring 22.000 mennesker af byldepest og det var op mod en tredjedel af byens samlede indbyggertal.
Bendt Paulsens giftede sig 2. gang med Johanne Jensdatter. Vielsen må være sket i 1715-16, men
der findes ingen kirkebøger til at vise dette nærmere!
I dette ægteskab fødtes 2 døtre:
▪ Anna Margrethe Bendtsdatter, født i 1716;
Her er datidens tradition med navngivning tydelig, idet hun er opkaldt efter Bendt Paulsens
netop afdøde 1. hustru. Men Margrethe er også farmoderens navn.
Hun giftede sig med Ole Hansen Broe, der var hofmester hos en konferensråd. [hofmester =
en person, der har ledelsen af ell. overopsynet med et fornemt hus, en hofholdning, husholdning – Konferensråd = Kongens rådgiver i vigtige sager – jf. ODS]]
▪ Ellen Cathrine Bendtsdatter, født i 1719 og død samme år i august. Her er det ene eller begge
fornavne formentlig mormoderens.
Johanne Jensdatter døde i 1722 og jf. skiftet efter hende var hun død den 10. januar og må være
begravet fra Nikolaj Kirke.
Når der oven for og i det efterfølgende ikke kan gives helt præcise datoer for fødsler/dåb, vielser og
dødsfald/begravelser skyldes dette, at Grønnegade hørte til Nikolaj Sogn. Og her brændte næsten
alle kirkebøger sammen med kirken i 1795. Men det skyldes også, at de slægtshistoriske kilder
tilbage omkring år 1700 er få.
Nogle årstal er fundet i og skønnede ud fra alternative arkivalier – se note 3 nederst.
I 1722 åbnede det første danske teater, Grønnegade-teateret i København. Det lå i den daværende Lille Grønnegade – i dag Ny Adelgade – og dermed ganske tæt på hattemagerforretningen. På
muren sidder endnu i dag et skilt, der markerer beliggenheden. Første forestilling var Molieres Den
gerrige. Tre dage senere opførtes Den politiske kandestøber af Ludvig Holberg.
Grønnegade blev på den tid også benævnt Store Grønnegade.
Bendt Paulsens 3. hustru hed Elisabeth Gotfredsdatter Hartman.
Elisabeth Gotfredsdatter Hartman blev født omkring 1701. Hendes forældre var småslagter Gotfred Hartman (født i Tyskland), der havde hus med forretning i Lille Helliggeiststræde (i dag: Niels
Hemmingsensgade) og Cathrine Margrethe Ernstdatter. Hendes fader døde i september 1713
(Frue Kirkes Ligbog) og moderen giftede sig 2. gang med slagter Jens Hansen i april 1714 1, hvorved han overtog ejerskabet til huset med slagterforretning.
Bendt Paulsen og Elisabeth Gotfredsdatter Hartman giftede sig i Helligåndskirken den 21. juli
17222. I indskriften i kirkebogen er Jens Hansen nævnt som hendes stedfader.
I dette ægteskab fødtes i hvert tilfælde disse børn:
▪ Povel Bendtsen, født juli 1723, omtalt tidligere.
▪ En pige født i 1728, hvis navn ikke kendes jf. foranstående om savn af kirkebøger for Nikolaj
Kirke. Hun døde formentlig i januar 1733, da Bendt Povelsen, hattemager, hans datter paa 5te
aar [førtes] til urtegaarsdjorden, betalt med 3 Rd 2 M, som der står i en kirkeværges regnskab3.
▪ En dreng født i 1731, hvis navn ikke kendes. Han døde formentlig i februar 1733, da Bendt
Povelsen Hattemagers liden Søn 1½ aar [førtes] til urtegaards, som der står i kirkeværgens
regnskab.
▪ Jens Bendtsen, født ca. 1732.
▪ Elias Hartman Bendtsen, født ca. 1733 jf. den alder, han er angivet med i moderens skifte.
▪ Cathrine Margrethe Bendtsdatter, født i maj 1737, men døde allerede i november 1737 jf. forannævnte kirkeværges regnskab.
Hun var opkaldt efter mormoderen.
▪ Andreas Bendtsen, født i juni 1737, men døde allerede i november 1741 jf. forannævnte kirkeværges regnskab.

1

KB Helliggeist 1702-35, AO opsl. 87
KB Helligånd 1702-1735, AO opsl. 136
3 For Nikolaj Kirke er bevaret St Nicolay Kirckes Regenskab over Begravelserne for årene 1733-43 – ført af kirkeværgen.
Men også Metropolitanskolen. Vor Frue Skoles Ligbog kan være en nyttig kilde. Alumnerne på skolen sang ved diverse
begravelser og det er der ført regnskab over. Eleverne tjente herved penge til skolegangen
2
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▪

Gotfried Bendtsen, født i januar 1740, men døde allerede i november 1741 – 3 uger efter foranstående broder.

Her er nævnt 8 børn, hvoraf de 2 blev født før 1728 fra hvilket år, der findes en opgørelse over
beboerne i mange københavnske huse efter branden i 1728. I denne opgørelse er hattemager
Bendt Paulsens husstand angivet med: hustru + 6 børn + 2 tyende. I tællingen indgår formentlig
datteren af ægteskab nr. 2 og måske stedsønnen fra ægteskab nr. 1. De manglende 2 børn må
være født mellem 1724 og 1727, men er døde inden 1743, hvor en opgørelse i forbindelse med
kopskat [fra tysk: koph = hoved] angiver, at husstanden har 2 børn og 2 tyende. I 1743 var sønnen
Povel Bendtsen ikke hjemmeboende.
Ved Elisabeth G. Hartmans død i 1752 angives i skiftet alene disse endnu levende børn fra Bendt
Paulsens 3. ægteskab:
▪ Povel Bendtsen, hører i Friederichsborg Skole.
▪ Jens Bendtsen, 23 år gammel.
▪ Elias Bendtsen, 22 år gammel.
Bendt Paulsen havde som tidl. nævnt giftet sig til en ejendom i Grønnegade omkring 1712. Denne
ejendom beboede han og familien frem til 1752, hvor han lod den rive ned for at få bygget en ny
ejendom, der i moderniseret udgave står der endnu i dag.
Det drejer sig om ejendommen Grønnegade 14, der i dag rummer en italiensk restaurant, der i
øvrigt dækker såvel nr. 12, som nr. 14. I 1970-erne og 1980-erne lå her den første seriøse vegetarrestaurant i København: CRANKS Grønne Buffet. Restauranten har bagudgang til Pistolstræde,
hvor gårdarealet er fælles med restaurant Alcase.
Huset i Grønnegade 14 har formentlig fra start haft dette
lille mærke på facaden. Her er det gengivet efter et foto
fra 1968, der er i Det kgl. Biblioteks besiddelse.
I dag ses årstallet ikke mere.
Gårdarealerne har i 1700-tallet ikke været sammenhængende. Gårdene har været meget små, har rummet
primitive toiletter og sikkert været ganske uhumske.
Gårdarealet til den italienske restaurant dækker i dag
såvel gården til nr. 14, som til nr. 12, der har en smuk
svalegang i 4 etager.
Ejendommen, der er fredet, er beskrevet af Nationalmuseet i 1972: Historiske Huse i det gamle København:
Grønnegade 14, Matr. 286, Købmager Kvt. Fredet i klasse B.
Grundmuret forhus i 3 fag, kælder og 3 etager med gavlspids over fagene.
Facaden pudset og malet rød, gavlkvisten profilerede vindskeder og gesims hvide.
Butiksindretning i underetagen.
Teglklædt heltag. Bagsiden viser sig i 2 fag bindingsværk (resten bag et sidehus), tavlerne
gulkalkede, tømmeret malet brunt.
Bygningshist.: Forhuset er opført 1752 for hattemager Bendt Poulsen med grundmur til gaden,
resten bindingsværk.
Ingen væsentlige ændringer i bygningens ydre siden opførelsen, bortset fra facadens oliemaling, der omtales første gang i 1853.
Huset var indrettet med flere lejligheder, idet der var køkken på alle etager, i baghuset og i kælderen. Disse lejligheder har givet indtægt for familien.
Det forrige hus, der blev revet ned i 1752, findes også beskrevet. Dette var 2 etager højt og også
med gavlspids ud mod Grønnegade. Her var endvidere et baghus i 2 etager med kælder og hattemagerværksted.
Ovennævnte Pistolstræde mundede dengang ud til Peder Madsens Gang, der senere (1873) er
blevet til Ny Østergade. Netop denne gang er der skrevet virkelig meget om. Den repræsenterer
datidens byggespekulation, hvor en grundejer – her Peder Madsen – på sit areal omkring 1630
byggede primitive boliger og lejede disse ud til de fattigste mennesker i byen. Gangen var vel
nærmest en gyde, kun ca. 3 m bred, skummel og stinkende og et samlingssted for byens mere
’skumle’ eksistenser.
Peder Madsens Gang er blevet beskrevet som et hjemsted for bærmen af vort proletariat, et arnested for al smitsot, et hjem for lasten og elendigheden i dens værste skikkelser.
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Gaderne i København var dengang vældigt smalle med rendestene i begge sider. Rendestenene
var åbne kloakker, hvor der flød alskens uhumskheder fra husholdninger, latriner og stalde. Peder
Madsens Gang var dog så smal, at der kun var en rendesten i midten af gaden.
I bladet Politivennen fra 1841 stod:
At aande frit i den friske Luft, er en Ting, som næsten ingen Indbygger i det glimrende Kjøbenhavn kan vente sig, om han eiede nok saa mange Gulddynger. Man kan faae her Alt,
hvad hjertet og Sandserne ønske, kun ikke en Portion af den Luft, som man kan indaande
en Miil fra Staden.
Men Peder Madsens Gang indgår også i Aprilsnarrene (J.L. Heiberg), hvor Fru Trumfmeyer går
igennem for at komme til Fru Bittermandels Institut:
Saa gik jeg til Grønnegade,
Gav en Time der i Sang;
Derfra hid jeg monne vade
gjennem Peder Madsens Gang.
Gives der en bedre Vej?
Huset i Grønnegade 14 kunne meget vel
også være brændt i forbindelse med den
store brand i København i 1728. På dette kort fra 1728 er vist det daværende
København og det nedbrændte areal er
markeret med gul farve.
Kortet er tilrettet efter Joachim Hassings
kort – nord er opad. Den røde pil viser,
hvor Bendt Paulsen har boet.
Ved branden i 1728 – den strakte sig
over 4 døgn – brændte jf. Wikipedia i alt
ca. 1600 bygninger svarende til 28 % af
byens matrikler. Omkring 15.000 mennesker var blevet hjemløse og dette
svarede til ca. 20 % af det samlede indbyggertal.
Hattemager erhvervet var omkring år 1700 primært
rettet imod hatte til herrer såvel i højere sociale befolkningslag, som inden for f.eks. militæret.
Erhvervet har ikke været sundt.
De materialer, der blev benyttet, var uld samt hareog kaninskind. Disse blev bejdsede med en opløsning
af salpetersyre, kviksølv og arsenik for at blødgøre
skindene. Senere i processen blev hare- eller kaninhårene valket, hvilket skete i en skoldhed valkebejdse, som bestod af 1 del urin og 9 dele vand.
De små og trange lokaler har været fyldt med voldsomt usunde dampe blandet med de mange hår, der
hvirvledes op under processen.
Jf. bogen: Håndværk – da det var håndens værk.
Det usunde miljø gengives måske meget godt i dette
maleri af P.S. Krøyer – om end det er fra et andet
land: Italienske hattemagere. Originalen, der er fra
1880, hænger på Hirschsprungs Museum. Her gengivet fra forannævnte bog.
Omkring år 1800 gik erhvervet noget tilbage, idet man
nu kunne fremstille hatte ved en proces, der omfattede at stivede lag af stof limedes sammen. Dette gjorde fremstillingen meget billigere.
Omkring år 1800 var der i København ca. 20 hattemagermestre.
Fremstillingen af hatte blev ofte betegnet som en hattekunst!
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Bendt Paulsen var i perioden 1735 – 1740 oldermand for hattemagerlavet og har på denne måde
underskrevet sig flere gange i lavsprotokollen.
I denne periode var der i København kun omkring
10 hattemagere.

Elisabeth Gotfredsdatter Hartman døde den 10. marts 1752 (jf. skifte) i en alder af ca. 51 år og
begravedes fra Nikolaj Kirke den 16. marts 1752.
Som tidl. nævnt findes der ikke ret mange kirkebøger for Nikolaj Kirke for denne periode. Men i
Nikolaj kirkeværges regnskaber, står:
1752 Marts 14. Bent Poulsen hustrus liig til urtegaarden den 16de for 12 slæt [klokkeslet], jorden 6 Rd 4 M.
Og i regnskabet over Metropolitanskolens elevers deltagelse ved begravelser: Vor Frue Skoles
Ligbog, 1752-1781, Ugen fra d. 11. Marts, står:
St. [store] Grønnegade: Bendt Pouelsens Hs [Hustru]: Nic. Urtegd. 5 rd [rigsdaler].
Set i sammenligning med øvrige indførsler er 5 rd. et stort beløb - det typiske er 1 rd.!
I skiftet efter hende står bl.a.:
Anno 1752 den 15 Maji blev for Bendt Pouelsen Hattemager i hans iboende Huus i
Grønnegade, foretaget Registrering og Vurdering samt endelig Skifteslutning efter hans den 10 Martii 1752 ved døden afg. Hustru Elisabeth Hartman, til efterretning imellem Enkemanden og hans med den afdøde havende 3 Sønner; Imidlertid tilstede Enkemanden og Mr. Rasmus Rasmussen paa den ældste Søn Povel
Bentsen, Hører i Frederiksborg Skole hans vegne, saa og paa den anden Søn Jens
Bentsen, gl. 23 Aar, der er fraværende, for hvem saavel som for den yngste Elias
Hartman Bentsen, gl. 22 Aar, der selv var tilstæde, Sr. Ole Hansen Broe . . .
Ud over de 3 her nævnte sønner af tredje ægteskab levede endnu også en datter af andet ægteskab Anna Margrethe, som var gift med forannævnte Ole Hansen Broe.
Bendt Paulsen byggede som nævnt nyt hus samme år som hustruen døde. Men kort tid herefter
må han selv være blevet syg/svækket og flyttet ind hos datteren, idet han selv døde den 17. december 1755 i en alder af 70 år og begravedes den 23. december 1755 fra Nikolaj Kirke.
Dette er i Ste [Sankt] Nicolai Kirckes Wærger Reigning Ower Begravelserne saa Wel Indtægt som
Udgift Pro Anno 1755, pag. 22 nævnt på denne måde:
22 Decbr. Bendt Pouelsen Hattemagers Liig i Gl. Urtegaard Tirsdag 23 Decbr. 6 Rd
4 M.
Også han blev ført til graven med sang af Metropolitanskolens kor – igen for en pris af 5 rd. Han
begravedes samme sted som sin hustru i Nikolaj Kirkes Urtegård.
Jf. skiftet efter ham fremgår, at han op til sin død havde boet til leje hos datteren af andet ægteskab
Anna Margrethe Bendtsdatter, der boede i Adelgaden sammen med sin mand Ole Hansen Broe,
Hofmester hos Gehejme og Conference Raad Desmescieres.
I skiftet er hans ejendele – blandt disse 2 gl. parykker – anført således:
1 Couleur de loup Kioel

8 rd

1 Hvid Stoffes Klædning
1 Sort Klædning
1 Brun gl. Kjoel og 3 Par gl. Buxer

6 3 3 -

1
1
1
5

2
1
5
3

Vadmels Kaseking
Sort Kappe
Sølv Agat Halshænge
Hørl. Skjorte

-

7
5
3
1
1

Par halv Ermer, 5 Kraver,
Halsklude, 6 Tørklæder
Par Strømper
Guld pitzer Ring
Par Skoe, og Rude Spænder og
1 Par Dame Knapper
1 sort Muffe og en Hat, og en Stok
2 gl. Peruqer
1 gl. Sølv Lomme Uhr
I reede Penge forefandtes

Loup = luv: Filtlignende lag på retten af klæde.
Kaseking: hjemmefrakke, slåbrok; senere også om overfrakke eller kappe. (Jf. ODS)

4 rd
2 4 3 1 2M
8 5 -
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Bendt Paulsen fik ikke megen gavn af sit nybyggede hus i Grønnegade 14, der her er vist med tegning fra en af de senere brandforsikringer.
1. Forhus. Grundmuret til gaden, resten bindingsværk. 3 fag og 3
etager + loft. Trekantet spids over hele huset.
Forhuset måler 5 ¾ m til gaden og 7,2 m i dybden. Grundareal (indvendigt) ca. 34 m2 da murtykkelsen er angivet til ca. 60 cm.
I kælderen er udover forstue en stue, et kammer og køkken.
På 1. etage er udover forstue en stue (2 fag), et kammer og køkken.
På 2. etage er udover forstue en stue (3 fag), to små kamre og køkken.
På 3. etage er udover forstue to små stuer, 2 små kamre og køkken.
På loftet er en vinde [? hejs /kran] med træbjælke.
Nogle af etagerne har været lejet ud til div. familier og derved givet
indtægt for familien. Formentlig har det været således, at hver gang,
der er angivet et køkken, har her også boet en familie.
2. Sidehus. Bindingsværk. 2 fag og 3 etager + brolagt kælder. Måler
ca. 2,35 m gange 4,1 m.
Heri var valkehus og 2 indmurede kobberkedler. På etagerne var
der små værelser, der formentlig har været til ansatte svende og
lærlinge, der dengang boede hos og fik kost hos mesteren.
3. Sidehus. Grundmuret og bindingsværk. 4 fag og 2 etager + kælder. Måler ca. 5,1 m gange 4,1 m.
4. Lokum. Med muret kasse og bræddebeklædt.
Desuden var der i gården en vandpumpe.
Grundens samlede størrelse har været på ca. 84 m 2.
Billede af Grønnegade 14, set fra gårdsiden, der i dag
rummer en restaurant, hvor man kan sidde ude og nyde
stemningen – om sommeren.
Bent Paulsens hus er huset med de 3 forskudte tagkanter
i højre side af billedet, ligesom skorstenen og det røde tag
også hører til huset.

Fotoet her oven for er fra Steen Eiler Rasmussens bog og er taget i 1967, hvor gårdmiljøet
måske lidt mere minder om det oprindelige miljø
og kan give et lille indtryk af bindingsværkbygningerne i København omkring år 1700.
Grønnegade 14 – det røde hus i midten – anno
2012. Eget foto.

-oOo-
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Jørgen Simonsen blev født omkring år 1700.
I bogen: Frederikssund og Købstaden Slangerups Historie er skrevet, at han fødtes ca. 1696 og
formentlig på Lolland. Det er desværre ikke i nævnte bog angivet, hvorfra forfatteren har denne
oplysning.
Ved hans død i 1777 nævnes, at han var 75 år gammel, hvilket peger på at han skulle være født i
1702.
Forældrene angives i samme bog at være Simon Lorenz Hansen (formentlig død ca. 1706), der
måske også har benyttet efternavnet Schjødt/Schyt og Lene Karstensdatter (ca. 1659-1710).
To brødre til Jørgen Simonsen benyttede efternavnet Simonsen Schjødt/Schyt!
Anni Sophie Henrichsdatter Kemper blev født i Hillerød i 1708 og døbtes i kirken på Frederiksborg Slot den 22. april 17081.
Hendes forældre var snedker Hendrich Kemper og Else Frantzdatter.
Ca. et år senere fik hun en lillesøster Inger Giertrud, der døbtes i april 1709, men allerede i juni
1709 døde deres moder. Else Frantzdatter begravedes fra Frederiksborg Slotskirke den 26. juni
17092.
Ved moderens død hensattes til hver af de to piger 300 sletdaler som arv, hvilket er et pænt stort
beløb i datidens skifter.
Kort tid efter giftede faderen sig igen med Cathrine Pedersdatter. Hun havde også været gift tidligere, nemlig med Christian Flensborg. Denne var livkusk hos Frederik V, der i år 1700 havde givet
ham (formentlig i forlening/fæste) Stenholt Mølle ved sydvestsiden af Esrum Sø.
Hendrich Kemper blev ved sit ægteskab med Cathrine Pedersdatter ejer af møllen, men det blev i
meget kort tid, idet han døde i november 1712 og begravedes fra Frederiksborg Slotskirke den 22.
november 17123.
Af faderens skifte fremgår det, at der ikke blev født børn i hans andet ægteskab, og at de to piger
nu fik hensat yderligere et stort beløb som arv.
Jf. skiftet har Hendrich Kemper – ud over Stenholt Mølle – ejet:
▪ Hans egen hovedgård i Hillerød, der bestod af 15 fag hus til gaden, 8 fag hus i gården, 1 brønd
+ endnu en brønd, der deltes med en nabo.
▪ En ejendom ved Københavns Porten i Hillerød.
▪ En gammel gård i Hillerød.
De to nu forældreløse piger blev formentlig hos stedmoderen, men dette har jeg ikke kunnet finde
noget om. Dette kan dog skyldes, at kirkebøgerne på det tidspunkt er mangelfulde. Og i mange
sogne eksisterer der slet ikke kirkebøger fra den tid.
Jørgen Simonsen og Anni Sophie Henrichsdatter Kemper giftede sig i Sct. Olai Kirke i Helsingør den 28. marts 17304.
Han var omkring 30 år gammel og hun var 22 år gammel.
Deres vielse er indskrevet i kirkebogen på denne måde, der vidner om, at de begge må have været
i velstillede kår:
Anno 1730 d. 28 Martii Skal efter Hs. Kongelige Majestets allernaadigste Bevilning og Tilladelse dend høiactbare og velfornemme Unge Mand signr. Jørgen
Simonssen med siin kiæreste dend Faderbaarne dyed og Gudelskende Demoiselle, Demoiselle Anna Sophie Hinrichsdatter Kempe, vies og copuleres hiemme i
Huusset.
Og som indtet i nogen maade Lovligen kand forhindre deres gudelige og Christelig forehafvende: saa carerer vi underskrevne til Sogne Præsten Hr. Andreas
Wøldike, og holder ham, hvad denne forretning angaar, skadesløes i alle optænchkelige maader og fri for ald tiltale. Det vi ogsaa har med eegenhændige
[underskrifter] bekræfter og aldeeles forsikrer.
Helsingør ut supra [dato som oven for].
Laus Ebbertsen Simon Siverts.

Jørgen Simonsen nedsatte sig som købmand/handelsmand i Hillerød.
1

KB Hillerød 1697-1766, AO opsl. 176
KB Hillerød 1697-1766, AO opsl.212
3 KB Hillerød 1697-1766, AO opsl. 317
4 KB Sct. Olai 1673-1743, AO opsl. 306+307
2
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Hans broder Carsten Simonsen Schjødt var en af de store købmænd på egnen – først i Slangerup
og dernæst i Frederikssund. Denne broder var tillige fra 1749-60 kontrollør for toldforpagterne i
Frederikssund.
Jørgen Simonsen har ikke klaret sig tilsvarende godt i Hillerød.
I ægteskabet fødtes disse børn, der ganske atypisk for tiden gives/benytter faderens efternavn som
deres eget efternavn, hvilket (igen) kan pege på, at familien har haft/tillagt sig en vis status:
▪ Hendric Simonsen, født 1732; købmand i Hillerød.
Opkaldt efter morfaderen.
▪ Anna Gjertrud Simonsen, omtalt tidligere.
Måske opkaldt efter moderen og dennes søster.
▪ Simon Simonsen, født 1738 og død 1746.
Opkaldt efter farfaderen.
▪ Helena Catharina Simonsen, født 1741. Opholdt sig jf. FT 1787 i Hillerød hos søsteren i rektorboligen – 46 år gammel og ugift.
▪ Else Cathrine, født 1744. Død før 1777 da hun ikke indgår i skifte efter faderen i 1777.
▪ Simon Simonsen, født 1746. Lever i 1777 jf. faderens skifte – studiosus i København.
Opkaldt efter den tidl. søn af samme navn, der var død.
▪ Maren Christina Simonsen, født 1749. Opholdt sig jf. FT 1787 i Hillerød hos søsteren i rektorboligen – 37 år gammel og ugift.
▪ Tvillingerne
Maria Sophia og Dorthea Sophia Simonsen, født 1752.
Den ene af disse tvillinger døde i dec. 1753. I KB står alene: Jørgens Simonsens tvillinge barn.
Måske døde den anden i januar 1754. Her står i KB alene: Jørgen Simonsens barn.
Fem børn ud af otte var i live i 1777 ved faderens død.
Jørgen Simonsen døde i juni 1777 og begravedes fra Frederiksborg Slotskirke den 12. juni 1777 1.
Han blev omkring 80 år gammel.
Jf. skifte ved hans død er nævnt, at stervbogaarden, der var beliggende i Helsingørgade, bestod af
27 fag til gaden, 2 sidehuse, 1 baghus + haveplads.
Jf. Brandtaxationsprotokol for Hillerød 1781, hvor hans hustru endnu bor i ejendommen, er denne
beskrevet således:
Denne Gaard med alle dens Bygninger er gandske nedbrudt og har Pladsen ud
til Gaden opsat et gammelt Plankeværk.
Ejendommen har ingen værdiansættelse – i modsætningen til øvrige ejendomme på de nærmeste
sider i protokollen. Og der er ingen beskrivelse af ejendommen i øvrigt, hvilket også er i modsætning til øvrige ejendomme i protokollen.
Så ejendommen var sikkert næsten intet værd og værdisattes derfor ikke.
Af skiftet fremgår endvidere, at Jørgen Simonsen havde gæld – bl.a. til svigerfaderen rektor Bendtsen, der havde lånt ham mere end 600 rigsdaler. Han havde i flere år understøttet familien.
I skiftet efter rektor Bendtsen er tilsvarende nævnt, at dette beløb må forventes tabt.
Sønnen Hendrich Simonsen har også understøttet sine forældre, men med et noget mindre beløb.
Boet havde derfor et stort underskud og der blev ingen arv.
Anna Sophia Hendrichsdatter Kemper døde 6 år senere i marts 1783 og begravedes ligeledes fra
Frederiksborg Slotskirke den 20. marts 17832.
Hun blev formentlig i de seks år efter mandens død underholdt af rektor Bendtsen, hvor også to af
hendes søstre boede – og blev underholdt. Anne Sophia H. Kemper blev 75 år gammel.

-oOo-
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KB HFrederiksborg Slotskirke 1767-1807, AO opsl. 209
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Christen Larsen Svanekiær blev født omkring 1709, hvilket årstal er ansat ud fra den alder – 58
år – der er skrevet i kirkebogen ved hans død i 1765.
Fødested og forældre kendes ikke. Der var i Nordsjælland tidligere et par steder/gårdnavne, hvori
indgik navnet Svanekiær.
Brenner har på sin anetavle fra 1934 fejlagtigt angivet en præst i Thy, der højst sandsynligt har
taget navn efter en lokalitet dér (i dag: Svankiær, 24 km sydvest for Thisted) med samme navn,
som fader til Lars Christensen Svanekiær (kvartermester på Alm. Hospital).
Jeg har ikke kunnet påvise en forbindelse mellem disse to personer: præsten i Thy (Nørhaa) og
kvartermesteren på Alm. Hospital i København.
Christen Larsen Svanekiær er omtalt i bøgerne:
▪ Sjællands Stifts Degnehistorie ved Anders Petersen og i
▪ Hjørlunde Sogns Historie ved E. Carstensen.
I disse bøger er anført, at han bliver student fra Roskilde i 1732. I 1734 blev han skoleholder i Jørlunde. Samme sted kaldes han til degn i 1756.
Den 18. oktober 1734 giftede han sig i Uggeløse Kirke med Birgitte Jensdatter 1, der er i en alder af
knap 25 år var enke efter den foregående degn i samme sogn. Hun døde 10 år senere i en alder af
35 år og begravedes i Jørlunde den 2. november 17442. Jeg har ikke kunnet finde evt. børn af dette ægteskab.
E. Carstensen har i sin bog nævnt en datter med navnet Anna. Denne Anna mener jeg er en søster
til Christen Larsen Svanekiær.
Han giftede sig anden gang i 1745.
Mette Marie Benjaminsdatter Falck blev født omkring 1719.
Fødested kendes ikke, men hendes forældre var Benjamin Jonassen Falck, der var skoleholder og
degn i Jørlunde Sogn, og Dorthea Ingvorsdatter.
Benjamin Jonassen Falck blev født i Mariager i 1695, som søn af farver Jonas Jonassen Falck.
Moderens navn kendes ikke. Han blev i 1729 kaldet til at være degn i Jørlunde og døde her i 1756,
hvor han også begravedes den 21. februar 17563. Det var svigerfaderens job som degn i Jørlunde,
Christen Larsen Svanekiær overtog ved dennes død i 1756.
Dorthea Ingvorsdatter blev født omkring 1681, men hvor og af hvem vides ikke. Hun døde i 1737
og begravedes fra Jørlunde Kirke den 16. oktober 17374.
Dette ægtepar er også omtalt i de to foran nævnte bøger.
Benjamin Jonassen Falck giftede sig anden gang i 1739 med Conradine Francke.
Christen Larsen Svanekiær og Mette Marie Benjaminsdatter Falck giftede sig den 16. februar
1745 i Jørlunde kirke5. Han var nu ca. 34 år gammel og hun var ca. 25 år gammel.
I deres ægteskab fødtes disse børn:
▪ Johan Henrik Svanekiær, født i 1745; død samme år.
▪ Johan Henrik Svanekiær, født i 1747; død samme år.
▪ Dorothea Marie Svanekiær, født i 1749; død i 1782 i Ude Sundby i en alder af 33 år, ugift.
▪ Birthe Marie Svanekiær, født i 1751.
▪ Lars Svanekiær, født i 1754, omtalt foran.
▪ Johanne Svanekiær, født i 1756.
▪ Anne Lisbeth Svanekiær, født i 1759.
▪ Inger Marie Svanekiær, født i 1762.
Som nævnt overtog Christen Larsen Svanekiær svigerfaderens job som degn i Jørlunde i 1756.
Ni år senere døde han i en alder af 58 år. Han begravedes fra Jørlunde Kirke den 11. december
17656.
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Familien må herefter flytte fra tjenesteboligen, der har ligget i samme bygning som skolen. De flyttede fra Jørlunde Sogn til Ude Sundby, der senere indgik i Frederikssund.
I Ude Sundby findes de i 1771 (jf. Oeders Efterretninger). Hun er opført under mandens navn og
som hustru med 6 uforsørgede børn. Og det tilføjes, at hun er fattig og intet har af nogen casse.
Formentlig boede hun endnu 1782 i Ude Sundby, hvor datteren Dorothea Marie begravedes, men
herefter har jeg ikke kunnet finde hende. Og dermed ej heller hvor hun er død.

-oOo-

Christopher Christophersen Mumme blev født i Aasted i Hjørring Amt den 8. oktober 1716 og
han døbtes af sin fader den 20. oktober 1716 i Aasted Kirke1.
Forældrene var præst i Aasted og Skærum Sogne, der ligger henholdsvis 8 og 10 km vest for Frederikshavn, Christopher Gjertsen Mumme og hustru Elisabeth Magdalene Lauritsdatter Ursin –
eller Bjørn, som nogle i familien også kaldte sig dengang.
Se sidst i dette afsnit om Christopher G. Mumme og Elisabeth M.L. Ursin og anetavle på side 160.
I kirkebogen er Christopher C. Mumme ved sin dåb alene – udover 3 faddere – nævnt som præstens barn, medens alle øvrige børn, der døbes på den tid, er definerede ved begge forældres
navne.
Christopher C. Mumme var det yngste barn af en søskendeflok på i alt 11 børn, hvoraf dog de 7
døde inden 2-årsalderen og endnu en døde i en alder af 13 år
Han blev nok ikke konfirmeret idet konfirmationer ’først’ blev indført fra 1736. Tidligere havde det
været tilstrækkeligt, at præsten katekiserede børnene i kirken i forbindelse med altergang. Konfirmationen indebar, at præsten skulle undervise børnene i kristendom.
I 1737 blev han privat dimitteret til Universitetet og tog i efteråret 1741 teologisk Attestats med karakteren laudabilis, der dækker over ’rosværdig’ – den næsthøjeste karakter i en 5-trinsskala, der
blev benyttet før den såkaldte Ørsteds skala. Det var den med ’ug’, ’mg’ o.s.v. – der blev benyttet
før 13-skalaen.
I april 1742 blev han kapellan hos sin broder Lorentz Gerhard Mumme (1705-54) – det næstældste
barn i børneflokken. Denne var blevet kapellan hos sin fader i 1730 og efterfulgte ham i 1735 som
præst i de to nævnte sogne.
I 1752 giftede Christopher C. Mumme sig med Elzebeth Cathrine Hansdatter Mumme, der var hans
kusine.
Elzebeth Cathrine Hansdatter Mumme blev født i 1721 i Skæve, der ligger ca. 16 km sydsydvest
for Aasted. Hun døbtes (også) af sin fader, der var præst her, den 29. december 17212.
Forældrene var sognepræst Hans Gjertsen Mumme (1683-1723) og hustru Charlotte Augusta
Christensdatter Sandhøj (omk 1695-1738). Han var broder til Christopher Gjertsen Mumme.
Ved hendes dåb var blandt fadderne dels Mag. Christohper [Gjertsen] Mumme, farbroderen, der
var præst i Aasted og Skærum, dels Seign. Christian Sandhøj i Dronninglund, der var barnets morfader. Mere om Hans Gjertsen Mumme og Christian P. Sandhøj sidst i dette afsnit.
Elzebeth C.H. Mumme havde en ældre broder Christian, der blev født i 1719 og døde i Grønsund
på Møn i 1742.
Flere søskende nåede hun ikke at få, da faderen døde allerede i januar 1723 i en alder af knap 40
år.
Elzebeth C.H. Mumme, der kun var 2 år gammel ved faderens død, flyttede med moderen Charlotte A.C. Sandhøj, da denne giftede sig igen i maj 1726 i Skærum Kirke3 med Mogens Madsen Vogelius. Denne var på dette tidspunkt forvalter på gården Knudseje (Skæve sogn; omtalt i TRAP).
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I 1729 boede familien i Gerum Sogn, hvor Mogens M. Vogelius kan have været ansat på Gerumgård, der ejedes af hans svigerfader. Herefter blev Mogens M. Vogelius 1732-1736 skoleholder i
Hjallerup (i dag kendt som stedet for Danmarks største hestemarked) i Dronninglund sogn. Mogens
M. Vogelius blev fra 1736 kaldet til degn i Hunstrup, der ligger 12 km nordøst for Thisted. Denne
Mogens M. Vogelius var i familie med præsten Frands Michelsen Vogelius, der var i Aasted og
Skærum før Christopher C. Mummes fader og Elzebeth C.H. Mummes farbroder kom til sognet
som præst.
I moderens 2. ægteskab fødtes 4 børn. Af disse opkaldtes den første dreng (ganske iflg. traditionen) efter moderens netop afdøde mand. Hans fornavne blev Hans Mumme (født 1727 i Skærum
Sogn). De øvrige tre børn var Anne Kirstine (opkaldt efter mormoderen og født 1729 i Gærum, der
dengang hørte under Fladstrand Sogn), Mads (opkaldt efter farfaderen og født 1732 i Dronninglund
Sogn) og Lorentz (født 1735 i Dronninglund Sogn).
Charlotte A.C. Sandhøj døde i oktober 1738 i en alder af omkring 43 år og begravedes fra Hunstrup-Østerild Kirke den 27. oktober 17381.
Mogens M. Vogelius giftede sig igen i 1743 med Maren Jacobsdatter.
Men nu tilbage til Elzebeth C.H. Mumme, der givetvis har boet hos moderen og stedfaderen medens disse har boet i Gærum og senere i Hjallerup. Ingen af sognene Dronninglund eller HunstrupØsterild, hvortil familien flytter i 1736, har endnu påbegyndt konfirmationer i den nye forordnings
form. Så her er intet at hente om, hvor Elzebeth C.H. Mumme kan have opholdt sig omkring sit 15tende år. Der var dog opretholdt en kontakt til Mummefamilien, idet hun i en alder af 30 år giftede
sig med fætteren Christopher C. Mumme, der på dette tidspunkt var 35 år gammel.
Christopher C. Mumme og Elzebeth C.H. Mumme giftede sig den 14. september 1752 i Aasted
Kirke2. Hun var 31 år gammel.
Da de som nævnt var fætter og kusine har dette nødvendiggjort en tilladelse fra kongen. Denne
tilladelse er formuleret således:
Capellan Christopher Christophersen Mumme, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hr. Christopher Christophersen Mumme, Capellan pro
persona til Aasted og Skærum Menigheder i Aalborg Stift, og Elsbeth Catharina
Hansdatter Mumme, maa udi Ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være
hinanden udi andet led beslægtede.
Christiansborg Slot den 12. Maj 1752.
Til højre billede af Aasted Kirke i
dag.
Det må være broderen Lorentz
Gerhard, der viede parret. Han,
præsten, skev i kirkebogen om de
to viede:
Ærværdige og Vellærde Hr.
Christopher Mumme og
Hæderbaarne og Dydsiirede Demoisele Elzebeth
Catrine Hansd. Mumme af
Mumtoft.

Og det er noget finere hæderstitler
end de øvrige viede par på den tid
har fået tilskrevet!
Mumtoft (Mummetofte) er navnet
på en lokal gård i Aasted, der var i
familien Mummes eje.
Broderen Lorentz G.C. Mumme døde to år senere i 1754 i en alder af 49 år. Herefter overtog Christopher C. Mumme hans job som præst i Aasted og Skærum Sogne.
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I ægteskabet mellem Christopher C. Mumme og Elzebeth C.H. Mumme fødtes disse børn:
▪ Christopher Imanuel Mumme, født i september 1753 og død i 1757.
▪ Elizabeth Charlotte Mumme, født i oktober 1754 og død i november 1791.
Hun giftede sig i januar 1787 med bonde og boelsmand i Aasted: Lars Larssøn.
Hun døde i forbindelse med en barnefødsel, hvor også barnet døde. Ægteparret ses ikke at
have fået andre børn.
▪ Dødfødt barn i januar 1756.
▪ Laurentia Gerharda Mumme, født i oktober 1757 og død i maj 1782.
▪ Dødfødt barn i september 1758.
▪ Hans Christian Mumme, født og død i marts 1760.
▪ Charlotta Augusta Mumme; omtalt tidligere.
Hun var det eneste af ægteparrets børn, der førte denne gren af slægten videre.
Fra den tids Herredstingbog fremgår, at Christopher C. Mumme i 1756 blev anklaget for, at have
anmasset sig skiftesamlingen efter Sal. Jens Sørensen, som døde i Mummetofte.
Sagen var rejst af byfogeden, der formelt havde skiftemyndigheden, og drejede sig om, at Christopher C. Mumme på eget initiativ havde holdt auktion over den afdøde Jens Sørensens bo.
Christopher C. Mumme havde dels bortgivet div. effekter til fattige, men han havde også – iflg. det
oplyste – overflyttet en del penge og klæder samt 2 læs hø til præstegården.
Sagen blev dog forligt og dermed frafaldet!
Broderen Lorentz G.C. Mumme indgår også i Herredstingbogen. Han havde indklaget nogle borgere for sabattens vanhelligelse og helligbrøde. Mummepræsterne tilhørte den pietistiske holdning inden for teologien!
Familien Mumme var økonomisk bevidste og havde investeret i flere ejendomme på egnen. Mere
om dette under faderen til de to præstebrødre Lorentz og Christopher og broderen til Hans G.
Mumme: Christopher Gertsen Mumme.
Christopher C. Mumme døde i Aasted i juni 1770 og begravedes fra Aasted Kirke den 3. juli 1770.
Han blev 53 år gammel1.
Elzebeth C.H. Mumme levede helt til 1799, hvorfor hun nåede at komme med i den første folketælling for hele landet i 1787. I denne blev hun opført som boende i et jordløst hus i Aasted sammen
med en tjenestepige. Dette hus har formentlig ligget på gården Mummetoftes grund og kan være
bygget af hendes farbroder Christopher G. Mumme.
Hun døde i en alder af 78 år og begravedes fra Aasted Kirke2 – ingen datoer er anført i KB.
Christoffer Gjertsen Mumme (1676-1737) blev, som sin broder Hans, født i Vedsøe Præstegård i
sognet Hevne ved Trondhjem i Norge. Han var søn af præsten Gjert Gjertsen Mumme og hustru
Catharina Glad. Han blev student fra Trondhjem Skole 1692. Efter at have taget bakkalaurgraden
(en filosofisk grad) i 1693 blev han hører først i Thisted og derefter i Aalborg Skole. 1698 tog han
teologisk embedseksamen og var derefter atter hører i Aalborg til 1701, da han blev kaldet til personel kapellan hos præsten Frands Mikkelsen Vogelius i Åsted og Skærum i Vendsyssel og efterfulgte ham som sognepræst 1702.
I Åsted Præstegård tegnede det kort efter hans ankomst til en romance mellem Christopher G.
Mumme og præstens datter Ingeborg F. Vogelius. Faktisk blev de forlovede og brylluppet forventedes at stå i 1702. Men sådan skulle det ikke gå!
Ingeborg var forelsket i en lokal person, der tilmed havde besovet hende, for hvilket han senere
måtte skrifte offentligt i kirken. Kirkebogen siger, at han har stået offentligt skrifte for at hafde besoved Præstens Datter Ingeborg Frantzdatter. Ingeborg var blevet gravid og føder i hemmelighed et barn, som hun tilsyneladende selv ombringer. Herefter druknede hun sig i Mølledammen.
Dengang måtte selvmordere ikke begraves i indviet jord, altså på selve kirkegården, lige som de
ikke blev indført i kirkebogen. Ingeborg Frandsdatters død er dog noteret i kirkebogen – dog med
en anden håndskrift! Hun blev 32 år gammel.
Den unge kapellan Christopher G. Mumme havde voldsomme kvaler over forløbet, som han ikke
havde direkte del i og betroede sig til biskoppen i Aalborg. Denne noterede i sin dagbog efter samtalerne, at han havde prist den unge mand lykkelig, at der ikke var noget conjugium
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consummatum [fuldbyrdet ægteskab]mellem ham og hende, så at han nu mindre end
ellers i husets sorg og skændsel kan participere.

Året efter i september 1703 blev han i Flade Kirke i Thisted Amt gift med Elisabeth Magdalene
Lauritsdatter Ursin/Bjørn.
Hun var datter af præsten i Jerslev og Vester Brønderslev Laurits Jensen Bjørn og Anne Pedersdatter Hemmet. Begge disse var også præstebørn. Se anetavle på næste side.
Christopher G. Mumme blev i 1706 magister og i 1725 provst over Vennebjerg Herred, hvor han
gjorde sig fortjent ved at virke for almueoplysningen og for istandsættelsen af de forfaldne kirker.
1723 udgav han Undervisningsspørgsmaal for at forstaa Dr. M. Luthers liden Katekismus. En bog
der var tænkt til at fremme katekisationen i skolerne.
Også Christopher G. Mumme var med i en sag, der er omtalt i herredstingbogen.
I 1723 anklagede han sammen med en anden lokal lodsejer beboerne i Åsted for at grave tørv i
søen midt i Åsted By.
Under sagens afklaring ved herredstinget kom det dog frem, at det faktisk var præstegården, der
havde gravet de fleste tørv ved nævnte sø – i alt 22 læs tørv havde præstegården liggende.
I oktober 1735 kaldtes han til biskop i Aalborg Stift og han beskrives som den første pietistiske
biskop i Aalborg. Allerede 2 år senere døde han i juli 1737 og han begravedes fra Budolfi Kirke,
hvorefter hans lig førtes til Åsted Kirkegård.
Han fik det vidnesbyrd, at han var vittig og skarpsindig; i sit Embede retsindig og nidkjær.
Christopher G. Mumme må have været en velhavende mand.
Han stiftede et legat på 100 rigsdaler, hvoraf renterne skulle gå til skolemesterens løns forbedring i
Aasted og Skærum.
I 1716 købte han af sin svigermoders efterkommere gården Eget i Skærum Sogn. Denne solgte
han igen i 1730. Ligeledes i 1716 overtog han Gerumgård i Gærum sogn. Denne gård overdrog
han i 1730 til sin svigersøn Frederik Stampe, der var gift med datteren Anne Cathrine (1706-91).
Begge gårde er nævnt i TRAP og hører derfor til de større gårde i de to sogne.
Gerumgård stammer tilbage fra midt i 1300-tallet og blev på den tid henregnet til gruppen af herregårde, der oprindelig kunne være uden tårne, spir og voldgrave. Senere blev den til en proprietærgård og senere igen til en alm. bondegård. Og som bondegård eksisterer den endnu i dag.
Ud over disse ejendomme har familien også ejet gården Mummetofte i Åsted By. Denne gård skulle endnu i dag bære dette navn.
Christopher G. Mumme var gift med Elisabeth Magdalene født Ursin (eller Bjørn). Der var dengang
blandt de lærde en tendens til at latinisere efternavne. Studiesproget var latin og dermed kunne det
falde naturligt også at ’omsætte’ sit navn til latin.
Hun var født i 1676 i Jerslev Sogn og døde i 1763 i Aasted Sogn.
Hans Gertsen Mumme var født i Vedsøe Præstegård nær Tronhjem i Norge i 1683.
Forældrene var præsten Gjert Gjertsen Mumme og hustru Catharina Glad.
Hans G. Mumme blev student fra Aalborg Skole i 1705 – tilsyneladende med lidt besvær. I 1711
tog han teologisk attestats med karakteren non, der var den laveste karakter i den dengang benyttede femtrinsskala.
Året efter i efteråret 1712 tiltrådte han en stilling som rektor ved skolen i Thisted. Det kan se ud til,
at han ikke har befundet sig godt i dette job, idet han allerede i maj 1713 blev præsteviet i Thisted
og Tilsted. Her blev han i 4½ år, hvorefter han i oktober 1717 blev kaldet til præst i Skæve.
Hans Gertsen Mumme giftede sig den 17. oktober 1718 med Charlotte A.C. Sandhøj.
I ægteskabet fødtes alene de to tidligere nævnte børn. Hans G. Mumme døde i en alder af 40 år i
1723 og begravedes fra Skæve Kirke den 22. januar 1723 1.
I kirkebogen er anført, at han
med Christelig Ceremoni bestediget til Jorden d. 22. Janv. anni cure. [indeværende år], lagt ved Nordre Side af Alteret under Skrifte.Stoelen . . . i sit Embedes 5½
Aar her ved Stæden i sin Alders 39 Aar 6 Maaneder.
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Christian Pedersen Sandhøj.
Han var født i Holsten i 1661, hvorfra han flyttede med sine forældre til Østrup Ladegård eller
Østrup Jagtgård, der lå i Fredensborg i Nordsjælland på den grund, der senere blev bebygget med
Fredensborg Slot.
Christen P. Sandhøjs far var Peder Christiansen Sandhøj, der fødtes ca. 1630 i Holsten eller Slesvig i Tyskland og døde 1720 i Fredensborg; han begravedes fra Asminderød Kirke den 14. januar
17201.
Faderen var gartner på Østrup Ladegård og formentlig den første gartner, der (fra Tyskland) blev
tilkaldt, da Christian V i 1680 bestemte, at Østrup Ladegård skulle være en kongelig jagtgård, der
bl.a. skulle rumme en stor have, der blev kaldt Kongens Lyst.
Moderen hed Catrine Johansdatter.
Fredensborg Slot (første del af det) påbegyndtes bygget i 1720 og indviedes i 1722.
Ifølge indskriften i kirkebogen ved Christen P. Sandhøjs død kan det se ud til, at han har rejst en
del og det fremgår, at han var magister uden at jeg ved hvorfra eller hvad han har studeret. Han
findes ikke i matriklen for Københavns Universitet, men hans baggrund i Tyskland kan pege på et
tysk universitet.
Fra senest omkring 1693 var han ansat som gartner og husfoged (person, som har opsyn med en
større husholdning – en slags forvalter eller måske slotsfoged; jf. ODS) på Dronninglund, der dengang var en større hovedgård (tidl. et kloster) i Dronninglund, knap 25 km nordøst for Nørre Sundby og ca. 15 km syd for Skæve.
Christian Pedersen Sandhøj giftede sig med Anne Kirstine Nielsdatter i Hof- og Slotskirken i
København den 22. november 16932.
Indskriften i kirkebogen er:
Anno 1693 d.22. Nov er Dronningens Gartner paa Dronninglund Christian Pedersen og Oldfruepigen Kirstine Nielsdatter copulerede.

Anne Kirstine Nielsdatter var født i København omk. 1659.
Hendes forældre var Niels Povelsen og Maren Nielsdatter.
Anne Kirstine Nielsdatter havde også – lige som sin ægtemand – før hun blev gift færdedes i nærheden af kongefamilien. Dels havde hun i 5 år tjent ved Kongens Have ved Rosenborg, dels tjent
på Københavns Slot i 10 år udi Oldfruestand.
I ægteskabet fødtes 1 søn og 5 døtre – står der i kirebogen ved hendes død.
Af disse er en datter omtalt tidligere. Sønnen Johan Sandhøj blev først gartner på Brahesborg
(formentlig herregården på Fyn) og fra ca. 1754 skov- og strandridder i Asdal Sogn i Hjørring Amt.
Dronninglund Slot var oprindelig et kloster med navnet Hundslund. Det blev ved Reformationen
overtaget af staten og blev i 1690 købt af dronning Charlotte Amalie, der var gift med Christian V.
Hun navngav slottet ud fra sin egen titel.
Dronning Charlotte Amalie benyttede slottet som sommerresidens hvert andet år.
Hun huskes bl.a. for at igangsætte en forbedring af skolevæsenet i sognet – et arbejde, som hendes datter Sophie Hedevig fortsatte, da hun blev ejer i 1716 efter et mageskifte med broderen Frederik IV.
En væsentlig årsag til initiativet med at bygge skoler var initiativtagernes religiøse pietistiske holdning, der stillede krav til det enkelte menneske om selv at kunne læse og forstå den kristne lære.
Disse skoler dannede forbillede for de senere Rytterskoler, som Frederik IV fik bygget – i alt 260
rytterskoler blev bygget.
Jeg forestiller mig, at Christian P Sandhøj kan have lært kongefamilien at kende fra sin tid i Fredensborg og via dette bekendtskab har fået ansættelse på Dronninglund, der har set ud som på
dette billede fra 1754 (næste side).
Bemærk bag det lille hus i forgrunden til venstre en træhest – et dengang ofte benyttet afstraffelsesinstrument.

1
2
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Anne Kirstine Nielsdatter døde i april 1723 og blev begravet fra Dronninglund Kirke den 13. april
17231. Hun blev omkring 64 år gammel.
Christian P. Sandhøj døde i november 1725 og begravedes den 15. november 1725 fra Dronninglund Kirke2.
Han blev 64 år gammel. Præsten har i kirkebogen indskrevet hans præcise alder med 64 Aar, 8
Maaneder, 2 Uger, 6 Dage.

1
2
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Anetavle for Johanne Frederica Qvortrup – 5 generationer
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Christian Ørnbergs bedsteforældre – på moderens side
(Mine tip-oldeforældre)
Johanne Frederikke Qvortrups forældre er:
▪ Michael Christian Qvortrup, 1820-1899, og
▪ Rasmine Rasmussen (Hammer), 1824-1902.
Michael Christian Qvortrup blev født på Sandlynggård i Stenlille Sogn den 8. april 1820. Han
døbtes i Stenlille Kirke den 16. april 1820 – dog ikke af pastor G.H. Bendtsen, idet denne først
kommer til sognet i 18261.
Forældrene var proprietær på Sandlynggård Jens Christian Qvortrup og hustru Cecilie Marie
Brask.
Michael Christian Qvortrup var forældrenes 10. barn ud af en samlet børneflok på i alt 14. Af de 9
børn, der blev født før ham, var kun det ene død, hvilket dog ikke betyder, at alle de øvrige børn
nåede frem til voksenalder. Mere om dette under forældrene.
Jf. nogle efterladte breve, som faderen har skrevet til sin datter Trine (se note 2 under forældrene,
side 185) har Michael Christian Qvortrup i årene 1832-33 boet hos en gårdmand Jens Jakobsen i
Vedde, der ligger umiddelbart syd for Sandlynggård. Dette kan pege på, at han har været tiltænkt
en oplæring i landbrug. Men iflg. brevene fulgte forældrene nøje sønnens udvikling og valgte at
tage ham hjem i efteråret 1833. De fandt det ikke længere gavnligt at fortsætte opholdet.
Jf. FT 1834 er der i dette år endnu 6 hjemmeboende børn, her i blandt Michael Christian. Ud over
familien var der på Sandlynggård 8 tjenestefolk og en daglejer.
Faderen døde senere i 1834, da Michael Christian var 14 år gammel.
Michael C. Qvortrup konfirmeredes i 1835 – formentlig af pastor G.H. Bendtsen, som han senere
kommer i familie med – og fik dette skudsmål for kundskaber og opførsel: Udmærket godt.
Efter faderens død og salg af Sandlynggård i 1836 var der opbrud i familien og man fandt læreplads til ham i København.
Jf. sognets afgangsliste rejste han i en alder af 15 år til København i maj 1835 med henblik på at
komme i lære som snedker. I kirkebogen er anført, at hans håndtering er snedkerprofession og
at han rejser fra sognet med et særdeles godt skudsmål.
Hans læretid var hos snedkermester Friederich Seehusen. Denne familie var naboer til Sandlynggård i Stenlille. Senere kom
han i familie med fam. Seehusen, idet en
af hans brødre i 1848 blev gift med en
Seehusen.
I 1839 afsluttede han sin læretid med dette
svendestykke. Kommoden har i mange år
stået hos min moster Else Ørnberg (gift
Rosenquist), der benævnte den som min
oldefaders kommode. Kommoden må
have stået i hendes barndomshjem på
Døckerslund og tidligere hos Christian
Ørnbergs forældre.
En kyndig mand på Nationalmuseet har
beskrevet den som et typisk udtryk for
periodens senempire (eller i Danmark:
Christian VIII-stil) både hvad angår skuffefordelingen, søjlernes udformning og
længde samt fodstykket.
Den her viste kommode er dog ikke med
de oprindelige beslag.
I Snedkerlaugets Ud- og indskrivningsprotokol er ikke nævnt noget om arten af hans svendestykke
– kun at han blev registreret som svend d. 7. april 1839.

1
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I tiden fra han aflægger svendeprøve og 6 år frem kan jeg ikke finde ham i Danmark i de 2 folketællinger i 1840 og 1845. Han har været på valsen. I et efterladt brev fra moderen til hans søster
Trine fra november 1843 skriver denne, at Christian nu er i Wien og i et senere brev (udateret,
men formentlig fra 1844) skriver moderen, at Christian er i udlandet på 4. år og lige nu i
Hamborg, hvor han arbejder. Jf. et brev fra december 1845 ses, at han vil rejse fra Hamburg 8
dage før jul og vil besøge broderen Christen, der var præst i Holstebro, og senere søsteren Trine,
der boede på Sebberkloster ved Nibe. Her var hun gift med godsejer Svanholm.
Michael C. Qvortrup kom derfor retur til Danmark i begyndelsen af 1846.
Kort efter sin hjemkomst fra årene i udlandet gik Michael Christian Qvortrup med overvejelser om
at blive mester. I et brev til søsteren Trine på Sebberkloster fra november 1846 skrev han, at han
havde meldt til lavet om sit kommende mesterstykke. I juni 1847 skrev han igen til søsteren om, at
han nu havde indleveret tegninger til sit mesterstykke, der skulle bestå af en dørkarm og en
sekretær.
I februar 1848 er han nået så langt, at sekretæren var ved at være færdig, men nu var han også
ganske i bekneb for likvide midler og han spørger søsteren Trine, om det mon ikke var noget for
hende og hendes mand, at købe dette møbel af ham for en pris af 100 rbd. I dette brev beskrev
han selv møblet på denne måde:
Mahogni Sekretair med ¾ Søiler og stikkene Tapper og Løvekløer [ben] og 4 store
Skuffer og 6 smaae Mahogni envendi [indvendigt] Polerde Skuffer i Enretnngen
samt en lile Dør og et aaben Rum med billedhugger Arbeide.

En sekretær er et skrivemøbel med lodret klap og er i modsætning til et chatol med ensartet dybde,
hvilket betyder, at det nederst har knapt så rummelige skuffer. Jeg har set det beskrevet som et
skrivemøbel, der nok har været tiltænkt husmoderen, medens chatollet primært er tiltænkt husfaderen.
Betegnelsen sekretær benyttedes dengang også om et møbel, som var et vitrineskab med glas i
sider og låger.
Michael C. Qvortrup vandt borgerskab som snedkermester i København i september 1849. I protokollen er nævnt, at han havde forevist mesterstykke, uden at det dog er nævnt, hvad dette består i.
Samtidig med opnåelse af borgerskab forpligtede han sig til optagelse i Det borgerlige Infanteri.
1. Slesvigske Krig var i gang og der oprustedes også i København!
Han kan meget vel have været vidne til de her
afbildede glædesscener fra København, da de
hjemvendte og sejrrige soldater blev modtaget af
deres kære.
Men i midten af billedet står dog også en sortklædt
og sørgende enke med et – nu faderløst – barn
ved hånden!
Maleri af David Monies; hænger på Frederiksborg
Slot.
Jf. FT 1850 boede han på dette tidspunkt, hvor
han var 30 år gammel, som ugift snedkermester i
Vimmelskaftet 20 på fjerde sal. På samme adresse
er nævnt en anden snedkermester E.E. Helmecke
– så måske har disse to haft et samarbejde.

I en lavsprotokol på Københavns Stadsarkiv har jeg fundet dette eksempel på hans underskrift.
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Rasmine Rasmussen, der også ses at benytte efternavnet Hammer, blev født i Augustenborg
Sogn på Als den 9. marts 1824. Hun døbtes i Augustenborg Kirke den 13. marts samme år1.
I kirkebogen blev skrevet, at hun var
unehel[iche = uægte/født uden for ægteskab] Tochter die Mette Cathrine Nielsen aus
Kirchsp.[iel = kirkesogn] Longelsen auf Langeland. Als Vater ward von die letzten
angegeben der Kutsher Andreas Rasmussen in der Gemeinde Bøstrup auf Langeland.
Faderen er Andreas Rasmussen, født i Bøstrup Sogn på Langeland, efter hvem hun fik sit efternavn, og moderen er Mette Cathrine Nielsen, født i Longelse Sogn på Langeland.
Da hun i store dele af sit liv benytter efternavnet Rasmussen og undtagelsesvis efternavnet Hammer, er der noget, der taler for, at denne oplysning i kirkebogen er korrekt.
Af hensyn til læsere, der er i besiddelse af anetavle fra 1934, der blev udarbejdet af Personalhistorisk Institut ved S.O. Brenner, hvori Rasmine Rasmussen gøres til sandsynligt uægte barn af Prinsen af Nør og dermed til efterkommer af Christian VII’s dronning Caroline Mathilde (af England) og
Struensee, vil jeg sidst i dette afsnit skrive om, hvorfor jeg ikke tror på denne udlægning.
Dog vil jeg også i selve hovedafsnittet indføje enkelte spredte kommentarer, der relaterer sig til
nævnte anetavle. Se også note om Brenners ’digterier’ på side 5.
Rasmine Rasmussen anbragtes i pleje, men hvornår dette påbegyndtes er det ikke muligt at finde
ud af. Jf. FT 1835 for Augustenborg Flække boede hun på dette tidspunkt som Plegetochter hos
enken Christina Abel, der havde to døtre på samme alder. Men hun boede ikke her i 1840, som
Brenner påstår!
Hun konfirmeredes i Augustenborg Kirke i 1839.
Umiddelbart efter sin konfirmation i Augustenborg i 1939 flyttede hun til Sjælland, idet hun i FT
1840 findes boende sammen med sin moder på Nordruplund Hovedgård ca. 10 km nordvest for
Sorø. I denne folketælling er hun nævnt som værende i lære i mejeriet.
På samme gård ses også i folketællingen at bo:
▪ J. Hammer, 37 år, ugift, Hollænderiforpagter;
Et hollænderi er et mejeri på en større gård. Disse mejerier blev dengang ofte drevet af hollændere, der kom til landet med ny viden om behandling af mælk til smør og ost.
Allerede i maj 1841 flyttede Rasmine Rasmussen og hendes moder fra Nordruplund til
Knabstrupgård, der ligger ca. 12 km sydvest
for Holbæk. I tilgangslisten (Sønder Jernløse
Sogn) er Rasmine Rasmussen benævnt som
tyende på Knabstrupgård, medens hendes
moder er benævnt som forpagter Hammers
forlovede.
Moderen giftede sig i december 1841 med
Johan Wilhelm Hammer, som hans fulde navn
var.
Og det er så nok herfra, at Rasmine Rasmussen senere i livet henter inspiration til at benytte efternavnet Hammer. (Og dermed ikke fra
en præstefamilie – som S.O. Brenner skriver.)
Billede af Knabstrupgårds hovedbygning dengang. Her opdrættede man også heste af racen
Knabstrup.
Fra bogen: Keramik & tegl. Knabstrup – en fabrik med liv og ler.
Jf. FT 1845 opholdt Rasmine Rasmussen sig på dette tidspunkt på Frydendal Gods, der ligger kun
3 km fra Knabstrup Gods. Hun var nu 21 år gammel og angives som mejerske.
Frydendal og Knabstrup ligger henholdsvis ca. 8 og 10 km nord for Sandlynggård og Kvellinghøj og
jeg gætter på, at Rasmine Rasmussen på et tidspunkt omkring 1850 lokalt har mødt Michael Christian Qvortrup, der er hjemme hos moderen (på gården Kvellinghøj) efter sin udlandsfærd.
1
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Jf. FT 1850 boede Rasmine Rasmussen nu igen på Knabstrupgård samen med sin moder og stedfader. Hun oplyses at være uden erhverv.
Michael Christian Qvortrup og Rasmine Rasmussen giftede sig i Sønder Jernløse Kirke den 23.
november 18511.
Han var nu 31 år gammel – hun var 27 år gammel.
Forloverne var assessor F. Lund, der var ejer af Knabstrupgård og forpagter F. Hammer (hendes
stedfader).
Ved vielsen blev hun indskrevet i kirkebogen med efternavnet Rasmussen.
I ægteskabet fødtes disse børn:
▪ Catrine Cecilie Marie Qvortrup, født i marts 1853 og død i december 1928.
Hun giftede sig i maj 1876 med snedker Hans Christian Jørgensen, der havde stået i lære i faderens firma.
Catrine C.M. Qvortrup har i 1920-erne udarbejdet en stamtavle over dele af Qvortrup-slægten.
▪ Johanne Friederica Qvortrup, omtalt tidligere.
▪ Ida Emilie Louise Qvortrup, født i september 1857 og død i 1908.
Hun giftede sig i november 1880 med Christian Henrik Seehusen Qvortrup, der var landmand
på Kvellinghøj, som hendes moder tidl. havde ejet.
▪ Johan Frederik Qvortrup, født i september 1859 og død i august 1860.
▪ Johan Frederik Qvortrup, født i juni 1861.
Han er i FT 1880 benævnt som sømand – i senere folketællinger som trafikassistent ved
Statsbanerne. Giftede sig med Thora Grosche.
▪ Jens Andreas Christian Qvortrup, født i september 1863.
Han blev læge i Rønde og giftede sig i 1896 med Harriet Larsen.
▪ Christense Marie Qvortrup, født i august 1865 og død i september 1927.
Hun giftede sig i juni 1890 med præsten Johannes Kattrup, der først var præst i Skivum Sogn
ved Aars sydvest for Aalborg, hvortil hendes forældre flyttede som pensionister. Her ligger
hendes forældre begravet.
I 1904 blev han præst i Svindinge Sogn på Østfyn. Her tog mine morforældre af og til på besøg.
Ved 5 af disse dåbshandlinger oplyser moderen til kirkebogen, at hendes efternavn ved fødsel var
Rasmussen. Ved de øvrige 2 dåbshandlinger oplyser hun som sit efternavn ved fødsel: Hammer.

I 1870-erne boede familien i St. Kongensgade 66 og har på det nærmeste været naboer til ruinen
af Frederikskirken, der senere blev til Marmorkirken. Oven for billede fra 1835.
Billedet her er malet af Frederik Sødring. Original på SMK.

1
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Kirken blev påbegyndt i 1749 og navnet skulle dengang have været Frederikskirken, da den lå i
Frederiksstaden. Inspirationen til kirkens arkitektur kom fra Peterskirken i Rom. Men byggeriet gik
helt i stå, da der ikke var penge til projektet. Men så kom Tietgen til. Han købte ruinen i 1874 og
betalte for dens færdiggørelse til indvielse i 1894.
Folketællingen for 1860 er vist under datteren Johanne Frederikke og svigersønnen Peter A. Ørnberg. Det er i denne folketælling, at der indgår 4 lærlinge i husstanden.
I FT 1870 boede familien i Nikolajgade 5. Her oplyser hun efternavnet Qvortrup.
I FT 1880 og FT 1885 boede familien i Vingårdsstræde, baghuset. Her oplyser hun ligeledes efternavnet Qvortrup.
i FT 1890 boede familien i Herluf Trollesgade 12, sidehuset. Her oplyser hun efternavnet Qvortrup
med tilføjelsen født Hammer.
Herluf Trollesgade lå på Gammelholm bag Det kgl. Teater og henregnedes dengang til et fashionabelt kvarter for det borgerlige København.
Barnebarnet L. Christian P.A. Ørnberg skrev langt senere i et brev fra tiden, hvor snedkerfamilien
Qvortrup boede i Vingårdsstræde:
Bedstefar Qvortrup var en stor Mand, der havde et stort gammeldags Borgerhjem
i Vingårdsstræde 1, hvor hele Familien samledes til Oksesteg; jeg har aldrig set
saa store Oksestege.
De ses ikke at flytte helt så meget som datteren
Johanne Frederikke og svigersønnen Peter A.
Ørnberg, men nåede dog ud over ovenstående at
bo i Østergade 38 fra 1857-69 og i St. Kongensgade 48 fra 1876-79.
Billedet til venstre er fra 1871 og viser Østergades
udmunding i Kgs. Nytorv.
På hjørnehuset står Hôtel d’Angleterre. På gaden
en hestesporvogn.
Jf. oplysningen oven for ved FT 1860, er det
nævnt, at der i selve husstanden boede 4 snedkerlærlinge. Det var dengang almindeligt, at også
svendene boede hos mesteren, der havde hals og
håndsret over disse. Mesteren var en pater familias, der endnu havde tugtelsesret over for alle i sin
husstand.
Som følge af Grundloven i 1848 blev i 1857 gennemført en næringslov (håndværkerne fik dog respit til 1862), der gjorde det frit at nedsætte sig
med et vilkårligt erhverv uden forud godkendelse af
fagfæller og hermed var lavenes bestemmelesret
over hvem, der kunne blive mestre ophævet.
I forlængelse af den nye næringslov skulle svendene ikke længere bo hos mester; svendene bliver
mere selvstændige og danner egne foreninger –
senere fagforeninger.
For så vidt familiens antal tjenestefolk til ’eget’ brug har det gennem årene været således:
Ved folketællingen i 1855 havde de 1 pige.
Ved folketællingen i 1860 havde de 1 barnepige og 1 tjenestepige.
Ved folketællingen i 1870 havde de 1 tjenestepige.
Ved folketællingen i 1880 havde de 1 tyende.
Ved folketællingen i 1885 havde de 1 tjenestetyende/enepige og 1 tjenestetyende/husjomfru.
Ved folketællingen i 1890 havde de 1 tyende.
Allerede tidligt i 1800-tallet startede industrialiseringen og dermed begyndende brug af maskiner.
Medens Michael C. Qvortrups mester Friederich Seehusen havde snedkervirksomhed i København, drøftedes i snedkerlavet (omkring 1830) ønsket om at give en mester tilladelse til at indkøbe
en planhøvlemaskine. Lavet svarede den pågældende mester bl.a.:

170
. . . vistnok burde den Slags Maskiner, for saa vidt som de ere Frugten af en højere Kultur,
støttes ved Privilegier og anden Begunstigelse, men alligevel vilde det være betænkeligt at
skride dertil, fordi der sikkert snart vilde komme flere Maskiner af samme Slags, paa hvilke
der kunde laves Snedkerarbejde til billigere Priser end Mestrene i Lavet vilde være i Stand til
at levere for.
Maskiner brød man sig åbenbart endnu ikke om, men man var dog få år før gået med til anskaffelse af nogle få finérskæremaskiner. I dag er det vanskeligt at forestille sig, hvorledes det engang
over hovedet har været muligt at udskære finér med håndkraft!
Det fremgår af KRAK og af svigersønnens indskrift i kirkebogen ved Michael C. Qvortrups død, at
han har haft et fællesskab med andre snedkermestre, idet han har været med i Forenede (Møbel)Snedkeres Magasin.
Af diverse KRAK-vejvisere fremgår, at familien boede i København frem til 1890. Herefter ses de
ikke mere i KRAK og de er ej heller med i Politiets Register over alle københavnere, der blev oprettet i 1893. (Dette register kan nu ses på nettet: Politiets Registerblade).
Ægteparret er kort efter 1890 flyttet til Jylland til præstegården i Skivum, der ligger 8 km nordøst for
Aars i Himmerland. Her var deres yngste datter Christense Marie gift med præsten Johannes Kattrup (de blev gift i 1890).
Ægteparret blev boende her til deres død.
Michael Christian Qvortrup døde den 19. juli 1899 og begravedes på Skivum Kirkegård den 24. juni
1899. Han blev 79 år gammel1.
I kirkebogen skrev præsten og svigerfaderen Johannes Kattrup:
Fhv. Snedkermester i Kjøbenhavn ('Forenede Snedkeres Magasin'), opholdende sig
hos sin Svigersøn, Sognepræst Johannes Kattrup i Skivum. Født paa Sandlynggaard, Stenlille Sogn, Søn af afdøde Proprietær Jens Christian Qvortrup af Sandlynggaard og Hustrue Cecilie Marie Brask. Gift med Rasmine Hammer, Skivum
Præstegaard. 79 Aar.

Rasmine Rasmussen døde den 18. august 1902 i Rønde, hvor hun var på besøg hos sin søn Jens
Andreas Christian Qvortrup, der var læge her. Hun blev 78 år gammel.
Hun begravedes fra Skivum Kirke den 6. august 19022.
Ved hende skrev præsten i kirkebogen hendes navn på
samme måede som ved mandens død 3 år før:
Rasmine Hammer.
Desuden skrev han:
Enke efter forhenv. Snedkermester i Kbh. Michael Christian Qvortrup.
Boende i Skivum Præstegård hos sin Svigersøn
Sognepræst Johannes Kattrup.
Født på Als.
Datter af afdøde Mejeriforpagter Johann Friederich Hammer og Hustru Mette Cathrine Nielsen, Valby.
Sidste fælles Bopæl med hendes afdøde Mand
Skivum Præstegård.
Her er det min understregning for at fremhæve fejlen.
Måske har præsten/svigersønnen og hans hustru ikke
vidst bedre!
Deres gravsten på Skivum Kirkegård stod der endnu i
2001.

1
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Bemærkninger til anetavlen (med noter) fra Personalhistorisk Institut ved S.O. Brenner fra 1934.
Hans noter er afskrevet i venstre kolonne – mine bemærkninger i højre kolonne.
I følgebrev af 28. sept. 1934 til denne anetavle
til min morfar står bl.a.:
'Med hensyn til Rasmine Rasmussen, ofte kaldet Hammer, angives hendes Forældre efter
Kirkebogen at være hertugelig Kusk Andreas
Rasmussen og Stuepigen Mette Cathrine Nielsen, begge paa Augustenborg Slot, og begge
stammende fra Langeland’.

’Det er Instituttets Overbevisning, at disse Personer ikke er de rigtige forældre. Kusken Andreas Rasmussen forlader nemlig Augustenborg allerede i September 1823, hvad der forsaavidt ikke behøver at være mærkværdigt,
men mere underligt er det, at Mette Cathrine
Nielsen findes paa en Afgangsliste mellem Jul
1823 og Nytaar 1824, og da hun ikke ses tilgaaet paany, maa man jo undres over, at hun
kan føde et Barn i Marts det paafølgende Aar’
[der døbes i Augustenborg Kirke - jvf. nedenfor].

’Har der været noget at skjule, saa er det selvfølgelig ogsaa gjort saa grundigt som vel muligt,
men det er Instituttets Overbevisning, at Rasmine Rasmussen er Datter af Prinsen af Noer
og Præstedatteren Sophie Frederikke Hammer,
der paa den Tid opholdt sig på Augustenborg’.

’Heri bestyrkes man jo i den Omstændighed, at
Mormoderen [til Laurits Christian Peter Anton
Ørnberg] senere benytter Navnet Hammer’.

’At dette ikke er plejeforældrenes Navn er derved godtgjort, at vi har fundet hende i Folketællingerne 1835 og 1840 som boende hos Enken
Christina Abel, født Christensen’.

a. Kirkebogen (begge udgaver) nævner ingen
hertugelig kusk, men alene en kusk, der måske/måske ikke har gjort tjeneste på slottet.
Kirkebøgerne siger ej heller noget om deres
tilhørsforhold til Augustenborg Slot.
b. For sognet Longelse på Langeland findes
ikke kirkebøger tidl. end 1813 – desværre.
Men M.C. Nielsen findes i FT 1801 for Longelse
Sogn, 9 år gl. En aldersangivelse, der passer
helt fint med hendes langt senere oplysninger til
div. folketællinger.
Afgangs- og tilgangslister blev indført i Danmark fra 1812, hvorefter man – mest tjenestefolk/tyende – skulle melde til- og afgang fra
sognet til den lokale præst. Men mange præster
førte ikke disse lister.
For Augustenborg Sogn findes ingen sådanne
lister overhovedet.
En særskilt registratur for Augustenborg Gods
(Landsarkivet i Aaberaa) rummer ingen af- eller
tilgangslister.
For så vidt ’rigtige forældre’ vidner arkivalsk
materiale fra 1840 og frem om, at moderen
bestemt er Mette Cathrine Nielsen.
Jf. foran gælder det, at der ikke findes til- eller
afgangslister for Augustenborg Sogn. Desuden
tilhørte prinser og præstedøtre ikke de grupper,
der meldte til- og afgang.
Det opleves i øvrigt ganske frejdigt at påstå, at
gæster på et gods eller slot, der måtte have
besøgt dette i en kortere eller længere periode,
skulle være opført på særskilte – og til arkiver
afleverede - lister.
Jf. min beskrivelse under såvel Rasmine Rasmussen som moderen Mette Cathrine Nielsen
kommer navnet Hammer ganske naturligt ind i
deres liv – men først omkring 15 år efter, at det
uægte barn er blevet født.
Og så er det ikke helt entydigt, at hun alene
benytter efternavnet Hammer i sit voksenliv!
Rasmine Rasmussen findes ganske rigtigt i en
folketælling for 1835 i Augustenborg Sogn og
boende hos Christina Abel, men det gør hun
ikke i året 1840!?
I 1840 findes hun i en folketælling på Sjælland i
Sorø Amt, Norddrupvester Sogn.

Tekst i [ ] er indsat af J.W.

Se også min note på side 6 om S.O. Brenner og hans ’tildigtninger’ samt udelukkelse fra danske
arkiver.
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Christian Ørnbergs oldeforældre – på moderens side
(Mine tip2-oldeforældre)
Michael Christian Qvortrups forældre er:
▪ Jens Christian Qvortrup, 1773-1834, og
▪ Cecilie Marie Brask, 1784-1863.
Rasmine Rasmussens (Hammer) forældre er:
▪ Andreas Rasmussen, ca. 1791- ? og
▪ Mette Cathrina Nielsdatter, 1792-1871.
Jens Christian Qvortrup blev født 1773, formentlig i april måned da hans dåb blev bekræftet i
Vindblæs Kirke den 2. maj dette år1. Indførslen i kirkebogen viser, at han er blevet inddøbt
(hjemmedøbt), hvilket var ganske almindeligt dengang på grund af den meget store børnedødelighed.
Hvis man ikke var døbt, kunne man ikke blive begravet i indviet jord!
Forældrene var kontrollør Michael Kristensen Qvortrup og Anna Sophie Brask.
Vindblæs Kirke ligger på sydsiden af Mariager Fjord – ca. 4 km fra fjorden – hvilket peger på, at
familien må have boet syd for fjorden på det tidspunkt. Men af forskellige arkivalier fremgår dog, at
faderen senest i 1781 fik bevilling til værtshushold ved Hadsund Færgeløbs nordre side i Vive
Sogn.
Hadsund som egentlig by eksisterede ikke på dette tidspunkt. Formentlig var her kun selve færgestedet med den familie, der hørte til ved dette og måske en enkelt anden familie. Folketællingen i
1801 angiver, at der på stedet (det senere Hadsund) kun var 9 personer.
Hadsund som handelsplads opstod først i 1850-erne.
I kirkebogen ser hans dåbsindførsel i året 1773 således ud:

Den 2den Mai, som var den 3die Søndag efter Paaske, hafde Controleur Qvortrup
ved Hadsund een søn til Daaben kaldet Jens Christian, som tilforn blef inddøbt
- Moderen introduc.[ceret]

Introduceret: kirkelig ceremoni i forbindelse med barselskvinders første kirkegang efter en
fødsel, idet hun blev betragtet som uren efter fødselen.
Bestemmelsen fremgår af Danske Lov. Den blev afskaffet i 1797, men fortsatte dog ind i
1800-tallet.
Forældrene blev sent gifte og Jens Christian var deres eneste barn.
I 1789 arvede han 400 rbd. via et testamente fra en broder til hans far, der selv arvede det samme
beløb og samtidig blev gjort til universalarving.
Jens Christians konfirmation er ikke at finde i KB for Vindblæs eller Vive Sogne og han findes ej
heller i FT 1787 som boende hjemme hos forældrene. Han var på dette tidspunkt kun 14 år gammel.

1
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Men Jens Christian findes i FT 1787 for Store Taastrup Sogn i Holbæk Amt på Sjælland. Han boede nu på Bonderupgård hos jorddrot og oberauditør Peder Lassen Wiimh og hustru Mette Ring.
Hans stillingsbetegnelse er skriverdreng, hvilket peger på, at hans forældre nok har søgt at få ham
ind i embedsværket på den tid. Måske lige som faderen!
På Bonderupgård lærte han formentlig om økonomi og bogføring m.m. på en stor gård, hvilket viste
sig nyttigt for ham, da han selv senere blev ejer af en større gård.
Men hvordan gik det til, at han kommer fra færgestedet ved Hadsund til Midtsjælland?
Måske er forklaringen, at hans mor, der stammede fra Herregården Kjellerup syd for Mariager,
havde en broder (Christian Hostrup Brasch), der var præst i Førslev på Midstjælland. Og denne
præst – med rødder i herregårdsmiljøet – har kendt til de store gård- og godsejere i området og har
så skaffet en plads.
Jens Christian Qvortrup konfirmeredes i 1788. Han er indskrevet I nabosognet Ugerløses kirkebog
og som boende på Bonderupgård.
Bonderupgård ligger ca. 7 km nordøst for Stenlille
og er i nogle perioder blevet kaldt et gods.
Det dateres tilbage til 1500-tallet.
Peder Lassen Wiimh solgte det i 1796 til Tønnes
Christian Bruun de Neergaard. Og det er denne de
Neergaard, som Jens Christian Qvortrup i 1804
købte Sandlynggård af.
Bonderupård blev i 1858 stillet til rådighed for J.L.
Heiberg, der døde her i 1860.
Bonderupgård ændredes i 1860-erne til den
Suhrske Stiftelse.
Billedet her er fra ca. 1850 og malet af P. Ølsted.
Original er i Øregaardsamlingen.
Men embedsmandsvejen kommer Jens Christian nu ikke til at følge!
I 1797 (jf. skifte ved faderens død dette år) boede Jens Christian Qvortrup nu på Aastrup, hvilket
også fremgår af FT 1801, hvor han havde stillingsbetegnelsen forvalter. Han var nu 28 år gammel.
På Aastrup Hovedgård var ejeren hovedgårdsejer og adelsmand Johan Bartholin Eichel og hustru
Charlotte Grotschilling.
Aastrup Hovedgård eller Herregård ligger ca. 2 km nordøst for Tølløse. Dette gods daterer sig tilbage til 1400-tallet.
Gården ligger i sammenhæng med Aastrup (verdslige) Kloster og bærer i dag navnet Det grevelige
Dannemandske Stift. Navngivet efter lensgreve Frederik Vilhelm Dannemand, der var søn af Frederik VI og hans elskerinde Bente F. Rafsted.
I klostertiden fra 1857-1983 kunne her bo 1 priorisse og 5 frøkener, som fik frit ophold og hævning
[pension, underhold], samt 4 enker og 4 frøkener, der uden at bo i klosteret fik hævning.
I dag benyttes hovedbygningen til
bl.a. officielle begivenheder og koncerter.
Her eget foto fra
2012 – set fra sydvest. Selve herregården ligger helt til
venstre på fotoet –
kun lidt af taget er
synligt. Til højre er
det avlsgården, der
er fra nyere tid.
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Omkring år 1800 har godset nok mere set ud som
på denne skitse med barokhave – set fra vest.
Her ligger avlsbygningerne
meget tættere på hovedbygningen (ses i baggrunden) end i dag, hvor disse
er flyttet til den modsatte
side af vejen gennem gården.
Omkring 1800 ændredes
havestilen til den såkaldte
romantiske have, som i
dag ses vest for hovedbygningen.

Jens Christian Qvortrup købte i december 1804 Sandlynggård, hvorunder også hørte et teglværk
og 2 husmandsbrug. Købsprisen var 15.000 rigsbankdaler.
Ud over sin hidtidige indkomst som forvalter, havde han i 1797 fået arv efter sine forældre. Denne
blev ikke opgjort, da han var enearving, men salget af kroen på nordsiden af fjorden indbragte knap
1.800 rbd. for selve bygningen. Her ud over indkom der et beløb ved salg af inventar på auktion.
På dette tidspunkt (1804) har han været forlovet med præstedatteren Cecilie Marie Brask fra Førslev, men hendes faders død i 1805 kom måske i vejen for en vielse i dette år.
Formentlig i forbindelse med købet lånte han i 1805 2.000 rigsbankdaler af sin kommende svigermoder Karen Liberoth.
Sandlynggård er i skødet beskrevet som den Bonderup Gods forhen underlagte dobbelte
bondegaard Sandlynggaard kaldet.

Cecilie Marie Brask blev født den 12. september 1784 i Førslev, Sorø Amt, og døbtes den 17.
september af faderen, der var præst i sognet1.
Hendes og familiens efternavn ses stavet såvel Brask som Brasch.
Forældrene var sognepræst i Førslev Christen Hostrup Brasch og hustru Karen Lieberoth.
I kirkebogen ser hendes dåbsindførsel i 1784 således ud:

Dette vidner tydeligt om, at det var præsten selv, der skrev i kirkebogen.
Mon ikke de fleste kan læse det!? Øverst til højre er det sidetallet!
Faderen var i sit andet ægteskab og Cecilie Marie var parrets første barn. Ca. 2½ år efter fødtes
broderen August Jensenius.
I FT 1787 var familien ud over forældrene angivet med 3 børn, hvoraf de to var deres egne. Det
tredie barn var Maria Liberoth (10 år gl.), der var ældste barn/datter af Karen Lieberoths broder og
stolemager Johan Hendrich i Svendborg. I præstegården var beskæftiget 4 tjenestefolk.
Cecilie Marie konfirmeredes i 1798 – formentlig af faderen. Denne indførsel i kirkebogen ser således ud – som den eneste af konfirmanderne er hun benævnt Jomfrue:

1
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Jf. folketællingen i 1801 boede Cecilie Marie endnu hjemme hos forældrene.
Som nævnt foran om familierelationen har Jens Christian Qvortrup givet vis besøgt præstefamilien
i Førslev (præsten var hans onkel) flere gange i de år, hvor han arbejdede på Bonderupgård og
Aastrup Hovedgård på Midtsjælland. Og disse besøg endte så med, at han giftede sig med præstens datter, der samtidig var hans kusine. Et sådant bryllup fordrede et kongebrev!
Jens Christian Qvortrup og Cecilie Marie Brask giftede sig i Førslev Kirke den 25. april 18061.
Han var ved vielsen 33 år gammel – hun var 21½ år gammel. Han havde på dette tidspunkt ejet
Sandlynggård i godt 1 år.
Sandlynggård ligger i
den sydøstlige del af
Store Åmose, der
strækker sig via Lille
Åmose til Tissø. I
stenalderen var
Åmose-Halleby Å en
hovedvandvej, hvor
datidens befolkning i
udhulede træstammer kunne padle helt
til Storebælt.
På det her viste kort,
der viser området
omkring år 1800
ligger Steenlille i
nederste højre hjørne og navnet Sandlyng ses en smule nordvest herfor.
I den østlige del af Store Åmose, hvor der udover store tørveforekomster også har været ler, lå der
i 1800-tallet 7 teglværker. Et af disse tilhørte Sandlynggård. Tørven blev brugt til teglværksovnene.
Tørven var dog generelt vigtig som brændselsressource og så kunne lokale husmænd og landarbejdere (jordløse) tjene penge ved at grave tørv.
I skødet på købet af Sandlynggård er det gjort overordentligt tydeligt, hvor der er henholdsvis ler og
tørv tilhørende Sandlynggård, ligesom det er gjort meget tydeligt, hvilke adgangsveje, der er til
disse områder. Dette siger en del om vigtigheden af denne ressource!
Ægteparrets første barn fødtes i november samme år som giftermålet og i alt fik de 14 børn, hvoraf
de 9 nåede til voksenalder. Disse 14 børn er:
▪ Karen Sophie, født d. 10/11 1806; død i en alder af knap 17 år den 10/10 1823.
Det sidst fødte barn af hunkøn, der døbtes i 1827, opkaldtes med dette navn.
▪ Ane Cathrine, født den 14/6 1808; død kun en uge efter den 20/6 samme år.
▪ Christian Hostrup, født den 2/10 1809, død den 6/10 1863. Opkaldt efter morfaderen.
Han blev først adjunkt ved Vordingborg lærde skole og senere sognepræst to steder i Jylland
for at slutte sit liv i Arninge på Lolland.
Christian Hostrup Qvortrup giftede sig 1. gang ca. 1835 med Dorthea Elisabeth von Støchen. I
dette ægteskab var der 4 børn. Hun døde i 1848 og i 1852 giftede han sig 2. gang med Vibeke
Christine Magdalene Trojel. I dette andet ægteskab var der ingen børn.
▪ Ane Catrine Micheline (kaldet Trine), født den 1/4 1811, død i Sebber Sogn den 28/11 1888.
Denne Trine Qvortrup blev af en niece til hende, der har skrevet nogle slægtsoptegnelser (se
note 1 sidst i dette afsnit, side 185), kaldt familiens lyse hoved og kendt viden om for sin dyg1
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tighed. Som ung var hun i huset hos Ida Obel i København, hvor hun lærte husholdning, håndarbejde og sprog. Herfra kom hun til familien tobaksfabrikant Obel i Aalborg (som hun var i familie med) og videre herfra til gården Kyø i Sebber Sogn ved Sebber Bredning syd for Limfjorden. Her arbejdede hun som huslærer. Lidt nord herfor ligger Sebberkloster, som hun efter 2 år
flyttede til – også som huslærer. Og her stiftede hun så bekendtskab med ejeren Peder Svanholm, som hun i en alder af 32 år i 1843 giftede sig med.
I dette ægteskab var der 2 børn. Det ene barn overtog Sebberkloster efter faderen.
▪ Jensine Augusta, født den 12/12 1812, død den 8/5 1836 i en alder af 23 år.
▪ August Jensenius Brask, født den 24/8 1814 og død den 26/5 1879.
Han var opkaldt efter morbroderen, med dennes fulde navn August Jensenius Brask før sit efternavn Qvortrup. Denne morbroder var død ganske ung i 1812 (han var født i 1787).
August Jensenius Brask Qvortrup blev landmand og giftede sig med en søster - Johanne Christine Louise Seehusen - til skovridder Christian S.H. Seehusen (Tersløse Sogn), der bl.a. ejede gården Qvellinghøj, som han først fæstede og senere købte. I denne forbindelse kom han til
at støtte sin moder i hendes enkestand, hvor hun boede på et boelsted (mindre gård) på Qvellinghøjs område.
▪ Jens Andreas, født den 3/2 1816, død den 25/1 1888. Ved hans død var hans stillingsbetegnelse fuldmægtig. Så vidt vides ugift. Han arbejdede en længere periode på Tersløsegård, der
midt i 1700-tallet var beboet af J.L. Holberg. Senere arbejdede han på herredsfogedens kontor
i Øster Flakkebjerg Herred.
▪ Julie Wilhelmine, født den 2/8 1817 og død den 11/7 1866.
Hun blev i 1839 gift med købmand i Sorø Frederik Christian Lauritzen. I ægteskabet 5 børn.
▪ Carl Theodor, født den 28/11 1818 og død den 23/10 1892.
Han arbejdede som lærer i Karrebækstorp på Sydsjælland. Giftede sig ca. 1848 med Maren
(Ommel) Hansen. I ægteskabet 4 børn.
▪ Michael Christian – omtalt tidligere.
▪ Emilie Louise, født den 23/3 1822 og død i 1895.
Hun giftede sig i 1860 med lærer i Munke Bjergby Julius Friberg. Ingen børn i ægteskabet.
▪ Frederik Julius, født den 24/7 1823 og død den 2/9 1831.
▪ Johan Hendrik, født den 22/6 1825 og død den 27/6 1827.
▪ Karen Sofie, født den 28/2 1827 og død den 25/1 1892.
Hun giftede sig i 1849 med prokurator i Sorø: Christian Emil Flor. I ægteskabet 10 børn.
En hurtig gennemsnitsberegning over ovennævnte børn viser, at der er godt 1½ år mellem hver
fødsel!
Sandlynggård var oprindelig to sammenlagte
bøndergårde. Dette kort,
der er fra 1797, danner
grundlaget for det første
matrikelkort af Stenlille
Sogn. Det viser Sandlynggård og nederst til
højre ses navnet Qvortrup (tilføjet senere end
1797) og en angivelse
af arealet: 2.834.330
kvadratalen. Dette kan
omsættes til ca. 111
hektar eller 202 tønder
land. Senere fremkommer dog et større areal.
Se den neden for angivne taxation fra 1822.

Iblandt bevaret arkivmateriale kan læses, at Jens Christian Qvortrup gennem de år, hvor han og
familien boede på Sandlynggård, flere gange har fået ejendommen vurderet. Disse vurderinger
giver et godt billede af ejendommens omfang og størrelse.
Den samlede beskrivelse fra en sådan taxation i 1822 er indsat under Afskrifter og kopier: Taxation
1822, Sandlynggård.
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I taxationen fra 1822 er det samlede areal opgjort til 357 tønder land, hvortil kom ca. 50 tønder
land, der var forpagtet af Sorø Akademi. Altså det dobbelte af, hvad der er nævnt på kortet oven
for.
I mere sammentrængt form består ejendommen af:
▪ Selve gården som vist oven for, der bestod af dobbelt stuehus på henholdsvis ca. 25 m og ca.
18 m; bindingsværklænge på ca. 30 m og med en dybde på ca. 11 m; hestestald på ca. 13 m;
stald til får og heste på ca. 30 m; vognremise på ca. 8 m; samt bygninger til svinesti + lokum og
et bagerhus.
I taxationen står, at ejendommen er beqvemt indrettet til en Familie for Bondestanden
og at den største del af bygningerne er af solid Grundmuur – opført i nærværende Ejers
Tid.
▪ Et teglværk med 2 tørvelader og hus til teglbrænderen.
▪ 2 husmandsbrug, hver med huse på ca. 25 m på den længste led. Disse 2 husmænd har været
fæstere eller lejere under Sandlynggård.
På et typisk husmandshus har husdybden generelt været 5-6 meter (8-10 alen).
Husene har haft stråtag og været med murede eller klinede vægge – såvel af rå som brændte sten.
Gulvene har generelt været belagte med mursten – måske fra fejlbrændinger på gårdens eget teglværk, men i stuer og nogle kamre har der været trægulve.
Omkring selve gården, hvor familien Qvortrup boede, havde de selv en nyanlagt have med mange
frugttræer og en humlehave – alt er godt vedligeholdt og nyttig for Ejeren – står der i taxationen. Denne vedligeholdelse har formentlig været husmoderens ansvar!
Om jordarealerne skrev vurderingsmændene, at Jens Christian Qvortrup gennem de seneste 10 år
i betydelig grad havde forøget udbyttet dels ved opdyrkning af hidtil ikke-brugbare jorder og dels
ved planmæssig drift.
I et efterladt brev fra 1833 (se note 2 på side 185) skrev Jens Christian Qvortrup, at der på store
nabogårde var tyske forpagtere, der havde lært andre at dyrke raps, som der kunne tjenes godt på
ved salg til udenlandske oliemøller. Og i et brev fra sommeren 1834 nævnes, at han nu selv skal til
at høste raps. Fremsynethed har han også haft!
Til gården hørte også en del skov, hvor der primært skovedes eg og bøg. I skoven var der god jagt
af rådyr og på markerne var der god jagt af harer.
Besætningen af husdyr i 1822 var: 36 Qvægs Høveder, 12 Hæste og 50 Faar.
Afgrøderne på markerne i 1822 var primært rug og havre, lidt hvede samt bælgsæd, boghvede og
kartofler.
Afgrøderne solgtes dels i Holbæk, men i de efterladte breve er også skrevet om, at sønnen August
kørte til København – og det må have været på hestevogn – for her at sælge korn og kød.
I dag ser hovedbygningen
således ud (eget foto). Denne bygning er fra sidst i
1800-tallet, men løbende
restaureret:

Det teglværk, der hørte under Sandlynggård, er beskrevet særskilt på hjemmesiden for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille. Her er angivet, at teglværket har ligget lidt nord for Vedde og altså i den sydlige
del af Sandlynggårds område. På hjemmesiden står:
Leret hentedes fra vestkanten af Skuerup Skov, og den dag i dag kan man indenfor stengærdet
tydeligt se den store udgravning, hvor rødleret er gravet op.
Det er også nævnt, at mursten herfra er medgået til at bygge Ugerløse Kirke i 1876.
I et efterladt brev fra Jens Christian Qvortrup fra 1834 er nævnt, at han netop har solgt mursten til
bygningen af Reersløv Præstegaard – 10 km mod vest.
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Tørvegravningens præcise omfang er det vist umuligt at finde noget om på den tid. Men det er på
forannævnte hjemmeside nævnt, at der langt senere i tiden gik en jernbane fra Vedde til Sandlynggård og senere helt ud til Bodal, der blev benyttet til transport af tonsvis af tørv til København under
2. Verdenskrig.
I den taxation fra 1822, som jeg har refereret til, er nævnt, at der årligt kunne fås en indtægt af 500
læs tørv. Og det er nævnt, at der benyttedes tørv til teglværkets drift.
Billeder fra tørvedrift i starten af 1800-tallet har jeg ikke kunnet finde, men dette billede fra tørvegravningen under 2. Verdenskrig, hvor der var brændselsmangel, er fra området. Men nu er der
kommet maskiner til det tunge arbejde!

Fotoet er fra den sydøstlige del af Store Aamose-området, hvor der i generationer har været gravet/skåret tørv.
I årene fra 1801-1834 findes ingen folketællinger – desværre. Men for Stenlille er det så heldigt, at
præsten eller degnen i 1815 i en kirkebog bagerst har indskrevet beboerne i sognet. For Sandlynggåd ser denne opgørelse således ud:
▪ Ægteparret Cecilie Marie Brask og selvejer Jens Christian Qvortrup samt deres 5 børn.
▪ 2 karle og en røgter; 4 piger og en dreng. I alt 8 medarbejdere på selve gården.
Røgteren er i øvrigt 83 år gammel, de øvrige ansatte medarbejdere er mellem 13 og 29 år
gamle.
Og det er så denne samlede mængde mennesker på i alt 15 personer, som husmoderen Cecilie
Marie Brask havde det overordnede ansvar for som madmoder. Samtidig med at hun næsten konstant var gravid eller ammede en baby.
En tilsvarende oplistning af beboerne på gården ses i FT 1834. Her neden for har jeg dog resumeret samtlige beboere på Sandlyng Strøg – det samlede område under Sandlynggård i 1834.
1) På selve Sandlynggård boede:
a) Jens Christian Qvortrup med hustru og 6 børn.
7 tjenestefolk
b) En ældre dame på 84 år, der lever af sin pension; boede formentlig til leje.
c) En lejer (inderste) med hustru og tjenestepige.
2) I de 2 fæstede/lejede husmandssteder boede:
a) Fæstehusmand og jordbruger med hustru og 3 børn.
b) Fæstehusmand og jordbruger med hustru og 1 barn.
Her ses også at bo en lejer og daglejer med hustru og 3 børn.
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3) I selvstændige huse boede:
a) Smed med hustru; boede til leje.
b) Teglbrænder med hustru og 1 barn + 1 plejebarn + hans moder; boede til leje.
c) Forstbetjent med hustru og 1 barn + 1 plejebarn + 1 tjenestepige.
I alt 45 mennesker. De personer, der er benævnt daglejere, arbejdede enten på selve gården eller
måske som skovarbejdere eller ved tørvegravningen.
I forbindelse med den ovennævnte taxering er det så heldigt, at der blandt sagsakterne også ligger
en originalskrivelse fra Jens Christian Qvortrup, hvori han beder om at få sin ejendom taxeret.
Og denne skrivelse – originalen er en smule større end her vist – ser således ud:

Dejligt er det, at finde et originalt brev med hans egen (meget markante) håndskrift og underskrift.
Skrivelsen lyder i transskriberet udgave:
Promemoria! [Til erindring]
Til afbetiening i anledning af et Penge Laan som ieg undertegnede agter at optage i min Eiendom Sandlynggaard og til fornøden underretning for vedkommende Pandttager om denne Eiendoms Beskaffenhed og Værdie efter nærværende Tiids omstændigheder for Landvæsenet, udbedes ved Merløse Tudse Herreders Ret udmeldt Tvende i Landvæsenet kyndige og befarne Mænd til at møde
her paa Stedet og Taxere samt Vurdere Stedets Bygninger, dets Jorder, Skoven,
Teglværk, Tørvemoser og Engslet, med Herligheder og Rettigheder som tilhører
denne Eiendom, alt saaledes som det nu befindes, og de inden Retten kand beediges.
Forretningen som snart ønskedes afbenytted, efter fuldførelsen bedes foretaged i næste uge, og Taxations Mændene desaarsag udmeldt ved Merløse og
Tudse Herreds Ret i Morgen.
Sandlynggaard den 1ste Maji 1822.
Ærbødigst J.C. Qvortrup

Allerede den 8. maj foregik selve taxationen! Denne er indsat under Afskrifter og kopier: Taxation
1822. Sandlynggård.
Den oven for viste håndskrift tyder på – synes jeg – en markant personlighed. Dette kan måske
være baggrunden for, at Jens Christian Qvortrup ofte indgår i datidens skøde- og panteprotokoller,

180
hvori han er nævnt med div. lån til eget brug – og en kautionsforpligtelse for en anden persons lån.
Jeg oplever ham som en driftig mand, der dog også helt uforvarende blev sat i en meget unik situation ved svogerens tidlige død.
I det følgende vil jeg resumere lidt fra hans økonomiske transaktioner ud fra div. skøde- og panteprotokoller samt fra et længere skifte efter hans svoger August Jensenius Brask.
Alle disse lån må ses i lyset af hans egen ejendoms værdi. Denne var købt for 15.000 rigsbankdaler og vurderet en smule højere.
1804 Obligation for lån til sælger af Sandlynggård på 13.000 rbd.
1805 J.C. Qvortrup lånte 2.000 rbd. af sin svigermoder.
Dette beløb tilbagebetaltes ikke, men indgik som arv ved hendes død i 1817.
1813 J.C. Qvortrup lånte 2.000 rbd. af proprietær og herredsfoged Dall på Mørkegård.
1814 J.C. Qvortrup stillede kaution for et beløb på 10.000 rbd., som forpagter Nicolai Skovgaard
på Kiærup Hovedgård ved Ringsted i sin forpagtningskontrakt med ejerne var forpligtet til at
svare disse. Forpagteren kunne ikke klare sine forpligtelser og – via en retssag ved Landsoverretten i 1818 – blev beløbet udlagt hos J.C. Qvortrup.
J.C. Qvortrups barnebarn C.C.M.Qvortrup har i nogle efterladte noter (fra omk. 1910-20)
bl.a. skrevet om sin farfader:
J.Chr. Qvortrup havde kautioneret for en forpagter på Aastrup for 40.000 rbd., som denne
ikke kunne betale.
Jeg har ikke kunnet finde noget om dette, men gætter på, at det er den her beskrevne kaution fra 1814, der var tænkt på.
Barnebarnet skriver videre, at dette forhold var årsag til at Sandlynggård måtte sælges. Dette har jeg ejheller fundet belæg for i skøde- og panteprotokollerne ved salget i 1836.
1823 J.C. Qvortrup lånte 3.000 rbd., der skulle dække udgifter ved en skiftesag efter svogeren
August Jensenius Brask. Denne skiftesag startede i 1812, hvor Cecilie Marie Brask broder
døde i alder af kun 24 år.
Det er denne lånoptagelse, der forudsatte den ovennævnte taxering af ejendommen.
A.J. Brask var før 1810 forpagter på Hejnstrupgård, der ligger lidt syd for Gundsølille øst for
Roskilde Fjord. Nogle få kilometer øst herfor lå en stor gård ved navn Østrupgård – lige syd
for landsbyen Østrup. Denne ejedes på den tid af en enke Lene Klarup Thye, der havde været gift 2 gange tidligere. Hendes seneste ægtemand var død i 1807. Fra hendes 2 ægteskaber var der 6 børn.
I 1810 giftede Lene Klarup Thye og August Jensenius Brask sig. Hun var 53 år gammel og
han var knap 23 år gammel. Ud fra læsningen af skiftet får jeg det indtryk, at det er en slags
fornuftsægteskab, idet hun vist ikke har kunnet klare den store gård, der ved skiftet efter
hende angives at være noget misligholdt.
Lene Klarup Thye døde imidlertid kun knap et år efter vielsen til A.J. Brask, men ydermere
sker der det, at han knap endnu et år senere – i april 1812 – også døde.
Ægteparret havde ikke børn, hvorefter A.J. Brasks moder og søster indgik som arvinger.
Men moderen Karen Lieberoth gav fuldmagt til Jens Christian Qvortrup til at overtage hendes engagement i boet, der rummede forpligtelser over for de 6 efterladte børn fra Lene Klarup Thyes 2 første ægteskaber.
Jens Christian Qvortrup benævntes nu som universalarving til Store Østrupgård m.m. Dette
m.m. dækkede over, at der under Østrupgård også hørte 2 kirker (Aagerup og Kirkerup), 3
gårde og 2 husmandssteder. Ejendommen øst for Roskilde Fjord var samlet vurderet til
60.000 rbd.
Skiftebehandlingen efter Lene Klarup Brask strakte sig over de næste 20 år. Jf. et af de efterladte breve fra oktober 1833 skriver Jens Christian Qvortrup, at han har fået eftergivet en
gældspost på 2500 rbd. i svogerens bo.
Det er lidt vanskeligt, at udrede, hvad J.C. Qvortrup i økonomisk henseende får ud af det.
Men det er ikke mit indtryk, at han lider tab ved dette helt uforskyldte ejerskab i Kirkerup
Sogn! Tværtimod!
Allerede i 1811-13 frasolgtes kirkerne for henholdsvis 33.000 og 24.000 rbd., de 3 gårde for
samlet 24.300 rbd. og husmandsstederne for 8.000 rbd. Desuden blev holdt auktion over div.
indbo, der indbragte 14.000 rbd. Mange af disse penge indgik som arv til Lene Klarup Thyes
6 børn. August Jensenius Brask havde selv købt Østrupgård + et par huse for samlet 31.000
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rbd. Dette sidste overtog Jens Christian Qvortrup, men han solgte i 1818 Østrupgård for
35.000 rbd.
Den forannævnte ganske kort beskrevne skiftesag (den er i alt på 600 håndskrevne sider)
indebar, at Jens Christian Qvortrup i nogle sager nævnt i skøde- og panteprotokollerne fra
den tid benævnes ejer af Sandlynggaard og Østrupgaard samt Kirkerup Kirke.
1828 I en taxationssag fra 1828 står, at denne er ønsket i forbindelse med optagelse af lån. Men
dette lån har jeg dog ikke fundet.
Når jeg beskriver Jens Christian Qvortrup som en driftig mand er baggrunden også, at det i flere
taxationsforretninger beskrives, at han havde om- og nybygget på selve Sandlynggård, nyopførte 2
husmandssteder under Sandlynggård og i 1817 overtog jorden fra et af husmandsstederne imod at
den – nu ældre – fæster/lejer fik en aftægtskontrakt, der sikrede denne og hans hustru fortsat at
kunne blive boende i selve huset.
Hertil kan føjes, at Jens Christian Qvortrup i taxationsforretningerne beskrives som en person, der
havde opdyrket hidtil uopdyrket jord og havde drevet sin gård efter fornuftige planer. Desuden havde han ansvar for et teglværks drift og tørvegravning. Dette sidste medførte dog endnu en (nok lidt
mindre) sag, hvor nogle lodsejere måtte gå til øvrigheden for at få deres tilgodehavender. Måske
skyldtes denne tvistighed, at den foregik lige omkring det tidspunkt, hvor Jens Christian Qvortrup
døde i august 1834.
I skøde- og panteprotokollen for november 1834 kan læses, at en gruppe lodsejere via et forlig
med enken Cecilie Marie Brask fik udbetalt i alt 164 rbd., for nogle ikke betalte forskud i forbindelse
med Aamosens udgravning.
Fra en nulevende efterkommer har jeg fået den oplysning, at hun fra sin farfar har fået fortalt, at
hans oldefar (Jens Christian Qvortrup) havde både træhest og hundehul.
Om han har benyttet disse afstraffelsesredskaber ved jeg ikke – fæsteforhold var vel ophørt!
Et barnebarn (Catrine Cecilie Marie Qvortrup), datter af snedkermester Michael Christian Qvortrup
og opkaldt efter farmoderen Cecilie Marie Brask, har i nogle efterladte noter (se note 1 på side 185)
skrevet om Jens Christian Qvortrup, at denne var en stor samler af mønter. Her ud over skriver
hun:
Han har engang afskrevet Chr. V Danske Lov, sirligt og med initialer.
Der fandtes en stor Mængde sølvtøj paa Sandlynggaard, hvoraf en Del endnu findes omkring
hos Efterkommere. Noget deraf har bogstaverne KL (Karen Liberoth) [indgraveret]. Ifølge Traditionen ved man, at en hel Sæk fuld af Sølvtøj blev kørt til Slagelse og solgt for at skaffe
Penge da Ulykken [kautionen på de 40.000 rbd.] indtraf.
Det er – som tidl. nævnt – ikke lykkedes mig at finde spor af denne ulykke og ej heller at finde spor
af de her nævnte effekter af sølv, der måtte stamme fra præstegården i Førslev.
Men det er lykkedes (ud over de tidl. nævnte efterladte breve) at finde et originalt brev, som Jens
Christian Qvortrup den 25. marts 1834 skrev til datteren Ane Catrine Micheline (kaldet Trine), der
på dette tidspunkt befandt sig i Aalborg, hvor hun var i huset hos fam. Obel. Denne familie er familien Qvortrup i familie med, idet en søster til Jens Christian Qvortrups mor var gift med provst Hans
Jørgen Obel, der blev stamfader til tobaksfamilien i Aalborg.
Kuverten til dette brev gengives her i knap naturlig størrelse.
S.T. = salvo titulo = evt. titler underforstået.
Jomfr. A.T. M. Qvortrup: Ane (Ca)trine Micheline Qvortrup, idet T’et står for hendes kaldenavn
Trine.
Aalborg - Afleveres til Hr. Tobaksfabriqeur Obel
Seglet er desværre ikke præcist præget og derfor umuligt at tyde.
Den viste kuvert måler ca. 13 x 18 cm.
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Brevet virker generelt som skrevet af en kærlig og stolt fader,
der følger med i sine børns ve
og vel samt i div. små og store
begivenheder i lokalsamfundet.
En søn er ved at færdiggøre
sine studier til teolog og samtidig ved at forlove sig og faderen
skriver om hans forventede
fremtidige økonomiske situation.
Men han skriver også om de
dårlige tider for landmanden –
der er dårlige priser på korn og
fedevarer. Og så glæder han sig
over et kommende salg af mursten til opbygning af en præstegård [Reerslev]. Og han refererer over for datteren, at hustruen/moderen (Cecilie Marie
Brask) har været i haven og
omplantet nogle rabatter.
I endnu et brev fra 17. august
1834 skrev Jens Christian Qvortrup til datteren Trine:
Naar min egen Persohn
undtages har den gandske Familie været ved en
meget god Helbred den
ganske Tiid, men jeg har
rigtig nok været noget
Syg i en 5 á 6 Uger, og
havde den unge Doctor
Wendelboe fra Sorøe her ikke mindre end 3 gange hos mig. Ikke befrygtede jeg
at døe, ligesom jeg heller ikke er død indtil denne Dag; men afkræfted i høj
grad maatte jeg blive ved 16 Igler i Tindingen, Spanske Fluer, Aareladen, Suurdeg paa Lægge og Føeder og en Hoben Medicamenter blev der kiørt i mig som
jeg ikke var vandt til, siden jeg aldrig (se note) har været syg før.
Dette alt var ellers kommen sig med en Skrantenhed den heele Vinter, en hoben
Snue og Næseblod som jeg befrygtede kunde være mig skadelig, hvorfor jeg ville
underkaste mig denne Kuur, hvilken ogsaa har haft en god Virkning til Følge,
thi jeg mærkede at være ved min forrige Helbred igien.

[Note: I et brev fra marts året før har Jens Christian Qvortrup skrevet, at han har problemer
med helbredet og manglede kræfter til at vedligeholde gården. Dog tilføjede han sin glæde
over at have sønnen August hjemme, men ønskede dog samtidig denne en god plads hos
en dygtig forvalter.]
Og senere i samme brev fra 17. august 1834 skrev han bl.a.:
- Her er ingen Gilder iblandt dannede Folk, da du veed at vi lever iblandt Al
mue og Pøbel, der er saa smaalige.
- Sommerens Tiid hidtil Dags har været ret skiøn. Nattergalene og andre Fugle
har flittig ladet sig høre i vor Nærhed.
- Det tegner til et velsigned frugtbart Aar.

Jens Christian Qvortrup døde imidlertid dagen efter i en alder af 61 år den 18. august 1834 og begravedes fra Stenlille Kirke den 23. august 18341.
Enken Cecilie Marie Brask fik i september 1834 skifterettens tilladelse til at hensidde i uskiftet bo.
Cecilie Marie Brask blev boende på Sandlynggård i ca. 3 år efter mandens død.
1
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I juni måned 1836 underskrev hun en købsaftale vedr. Sandlynggård med direktøren på Sorø Akademi: Hector Frederik Jansson Estrup.
I købsaftalen betingede hun sig, at kunne blive boende på gården til 1. juli 1837. Endvidere betingede hun sig bl.a. brugen af Teglværket, indtil den anden brænding i Juli dette Aar er
tilendebragt, samt Græsning i indeværende Sommer for to Heste og 4 Køer, og to Hestes og to Køers Fodring i Vinteren 1836-37.
Den her nævnte direktør Estrup var far til den senere berømte/berygtede statsminister J.B.S.
Estrup, der fra 1885-94 styrede Danmark (imod et folketingsflertal) ved hjælp af provisoriske finanslove.
Salgssummen var 12.700 rbd., hvoraf hun fik 1.500 rbd. i udbetaling. Køber overtog et lån på i alt
4.000 rbd., som han indløste allerede i efteråret 1836. De resterende 7.200 rbd. udbetaltes i efteråret 1836 til Cecilie Marie Brask dels kontant og dels i form af en obligation på 6.500 rbd.
I dette er der intet, der antyder, at salget af Sandlynggård skete på baggrund af den tidligere omtalte kaution på 10.000 rbd. Ejheller ser jeg spor af en ’tvungen’ fraflytning.
Jf. et af de efterladte breve (august 1834) skulle et hus i Førslev, der tilhørte familien – formentlig
har Karen Lieberoth boet her efter mandens død – sælges. Dette salg forventedes at indbringe 5600 rbd.
Det nævnte barnebarn (se note 1 sidst i dette afsnit) skriver også i sine noter, at Cecilie Marie
Brask købte gården Lille Qvellinghøj og at hun selv drev dette landbrug ved hjælp af en avlskarl.
Den her viste Qvillinghøy gård ligger kun få kilometer fra Sandlynggård.

Jeg har ikke kunnet finde nogen gård, der bærer navnet Lille Qvellinghøj, men navnet antyder, at
der dengang må have været en gård med (til)navnet Store Qvellinghøj.
Det viste sognekort (udsnit af Stenlille Sogn) fra ca. 1816 kunne tyde på, at der dengang har været
to nabogårde, der kan have været adskilte for så vidt ejerskab på den tid. Men det er et gæt!
Dette har jeg fundet om gården Qvellinghøj, der i dag ser ud som her vist (eget
foto).
I en brandtaxationsprotokol fra 1820 kan
læses, at Jens C. Qvortrup under navnet
Qvellinghøj nu i stedet for dette Boelsted [har] indrettet 4 Huusmænds
Boeliger. Og senere (og det må så være
omkring 1836-40) er tilføjet: Madam
Qvortrups Boelsted under Sorøe
Academies Gods.
Boelstedet er beskrevet som en firlænget
gård med fag på henholdsvis 5 fag, 13
fag, 7 fag og 9 fag.
Heraf fremgår, at Jens Christian Qvortrup
fra før 1820 har fæstet denne gård af Sorø Akademi. Formentlig som arvefæste, idet hustruen
umiddelbart kan overtage gården efter mandens død.
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Folketællingen i 1840 beskriver for området Qvellinghøj dels en gårdbestyrer Christen Hansen af
en gård, dels Md. Qvortrup, der bebor et boelsted, der er en lidt mindre gård – dog større end et
husmandssted. Dette boelsted drev hun sammen med 4 tjenestefolk, 2 af hvert køn. Det samme
gør sig næsten gældende jf. FT 1845, hvor Md. Qvortrup dog nu havde sin søn August J.B. Qvortrup boende hos sig. Han benævnes arvefæster. Christen Hansen beboede fortsat den største
gård – målt i antal medarbejdere.
Jf. FT 1850 boede Cecilie Marie Brask nu i et Huus på Qvellinghøjområdet. Hun benævnes aftægtsenke og boede her sammen med en enkelt pige. Sønnen August Jensenius Brask Qvortrup
ses nu at bo på selve Qvellinghøjgård med 9 tjenestefolk. Han er forpagter og var netop i 1848
blevet gift med søsteren til skovridder Christian S.H. Seehusen i Tersløse Sogn.
Blandt de efterladte breve fra Qvortrupfamilien er også bevaret breve fra Cecilie Marie Brask. Brevene fra hende er skrevet i årene 1843 og til lige før hendes død i 1863.
Brevene giver et sjældent indblik i en del af de ’kvindelige sysler’ på den tid og de vidner om et
ganske tæt familieforhold mellem forældrene og deres mange børn og indgifte svigerbørn. Tre
døtre boede med deres ægtemænd i det umiddelbare nærområde. To i Sorø og en i Munke Bjergby. En søn blev skolelærer i Karrebækstorp ved Enø.
Frem til hun dør når Cecilie Marie Brask at få ikke mindre end 32 børnebørn. Flere af familierne
besøgte hun flere gange.
I 1843 skrev hun til datteren Trine på Sebberkloster, at hun nu havde solgt gården til sønnen August Jensenius for 2000 Rbd. Hun betinger sig i en aftægtskontrakt bl.a., at hun 4 gange om året
skal have stillet vogn til rådighed for at kunne besøge familierne i Sorø. Men det fremgår også fra
de efterladte breve, at hun besøgte familien på Sebberkloster. Og herfra forsynedes hun ofte med
madvarer og klæder.
Fra hjemmefronten på Lille Qvellinghøj skriver hun om sine blomster og at hun har bier. Hun vævede tilsyneladende selv olmerdug og så havde hun ind imellem besøg af (formentlig omrejsende)
syjomfru, der skal sy hende et par nye kjoler.
I et brev fra september 1847 skrev Cecilie Marie Brask bl.a. dette til datteren på Sebberkloster:
Kiære Trine.
Da ieg kender dit kierlige Sind imod din Moder og Søskende saa ved ieg at
denne Nyhed ieg i dag har at fortelle dig glæder dig; August er bleven forlovet
med Lovise Seehusen som ieg tror vil gøre ham løkkelig for det er en meget fornuftig og huslig pige; ieg er dobbelt glad derved fornemmelig for Augustes løkke
og for det andet for mit eget vedkommende for nu er ieg saa gammel at det tiener mig best at sidde i min lille Stue og have en pige til min opvartning i stedet
for at have saa stor en huusholdning at tage vare [på].

I et brev fra august 1855 takker hun Gud, som
har givet mig saa kiærlige Børn, som glæder mig paa saa mange Maader.

Fra et af brevene til datteren Trine har jeg skannet
hendes underskrift.

Cecilie Marie Brask døde den 27. februar 1863 i en alder af 78 år. Hun begravedes fra Stenlille
Kirke den 6. marts 18631.
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Ægteparrets 9 børn, der nåede frem til voksenalder, rejste et minde over deres forældre. Denne
sten står endnu ved Stenlille Kirke, tæt op til kirken
på nordsiden.

HERUNDER HVILER
DET FORKRÆNKELIGE AF

JENS CHRISTIAN QUORTRUP
EJER AF SANDLYNGGAARD
FØDT I HADSUND DEN 29DE MARTS 1773.

DØD DEN 18 DE AUGUST 1834.
OG VED HANS SIDE HANS HUSTRU

CECILIE MARIE FØDT BRASCH
FØDT I FØRSLØV DEN 12TE SEPTEMBER 1784
DØD DEN 27 DE FEBRUAR 1863

AF DERES 14 BØRN LAGDE DE 9 EFTERLEVENDE
5 SØNNER, 4 DØTRE, DETTE MINDE
OVER DE KJÆRLIGSTE OG MEST OPOFRENDE
FORÆLDRES GRAVE.

Note 1.
Den omtalte niece til børnene på Sandlynggård og barnebarn af Jens Christian Qvortrup og Cecilie
Marie Qvortrup er Catrine Cecilie Marie Qvortrup (1853-1928), der er ældste datter af Sandlynggårdægteparrets søn snedkermeter i København Michael Christian Qvortrup. Og så er hun søster
til snedkermester Peter Anton Ørnbergs hustru Johanne Frederikke Qvortrup.
Hun har efterladt sig nogle optegnelser, der er gået videre til Frederik Ørnberg (1893-1961), der var
broder til L. Christian P.A. Ørnberg. Fra Frederik Ørnberg er de gået videre til dennes søn Ib Arne
Ørnberg. Og her har jeg så lånt/kopieret dem.
Note 2. Ad efterladte breve.
På Aalborg Stadsarkiv findes kopi af et stort antal breve, der i tidsrummet 1833 og frem er skrevet
til Ane Catrine Micheline Qvortrup (kaldet Trine), gift (fra 1843) med godsejer til Sebberkloster Peder Svanholm. Brevene er fra såvel hendes forældre Jens Christian Qvortrup og Cecilie Marie
Brask, som fra hendes søskende, svogre/svigerinder og 2 sønner.
-oOo–

Andreas Rasmussen er ved fødsel af datteren Rasmine angivet født i Bøstrup Sogn på Nordlangeland.
Jeg har søgt efter hans fødsel og forældre, men der er flere muligheder. Jf. FT 1801 er der i Bøstrup Sogn nævnt 2 drengebørn på henholdsvis 9 og 12 år med navnet Andreas Rasmussen.
Videre har jeg ikke søgt.
Det forældrepar og et hold bedsteforældre, som Brenner har angivet, er opdigtede.
Mette Catharina Nielsdatter blev rimeligt sikkert født i Longelse Sogn ca. 1792.
Kirkebøger findes i de år ikke for dette sogn, men hun ses i FT 1801, der viser denne husstand:
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Anna Rasmusdatter

47 år gl.

Johanne Nielsdatter

12 år gl.

Mette Catharina

9 år gl.

Jordløs Huuskone, spinder for folk og gaar
i Dagleje

Enke
hendes Børn
do

Faderen, der var død efter 1792 og før 1801, er ikke fundet. Formentlig har ægteparret været så
fattige, at der ikke har været penge til skifteforvalteren og dermed er intet skifte gjort.
Moderen var Anna Rasmusdatter, som jeg ikke har fundet fødested og forældre for. Hun døde som
fattiglem i Longelse den 16. februar 1830 og begravedes 5 dage senere1.
Mette C. Nielsdatter må tidligt være kommet ud at tjene og er på et tidspunkt før 1824 kommet til
Augustenborg på Als. Her arbejdede også en jævnaldrende ung mand fra Langeland, Andreas
Rasmussen, som hun fik et (uægte) barn med. Men gift blev de ikke.
Barnet Rasmine kom i en periode efter fødselen i marts 1824 i pleje i Augustenborg, men om det er
umiddelbart efter fødselen eller lidt senere er ikke til at finde ud af. Medens Rasmine findes i FT for
Augustenborg i 1835, er det samme ikke tilfældet for Mette C. Nielsdatter.
Hvor Mette C. Nielsdatter opholdt sig frem til 1840 er det ikke lykkedes mig at finde ud af. Men jf.
FT 1840 boede hun nu på Norddruplund Hovedgård i Norddrupvester Sogn ca. 10 km nordvest for
Sorø. Hun var nu 40 år gammel og husholderske for hollænderiforpagter J. Hammer. Datteren
Rasmine på snart 15 år boede hos hende og var i lære i mejeriet.
Kort tid herefter flyttede de begge til Knabstrup Hovedgård, idet Mette C. Nielsen og Johan Wilhelm
Hammer giftede sig den 17. december 1841 i Sønder Jernløse Kirke2. Hun var nu 49 år gammel og
han var 37 år gammel.
Her blev de boende i ca. 20 år, da de findes i folketællingerne frem til 1860.
Knabstrup Hovedgård var på den tid ejet
af familien Lunn, der havde en stor interesse for heste og havde opbygget en
stald med Frederiksborgere.
I 1812 købte de en af de heste, som de
spanske styrker efterlod efter at de – på
Napoleons foranledning – var sendt til
Danmark for at støtte i krigen mod Englænderne. Denne hoppe blev – efter bedækning med en frederiksborgerhest –
stammoder til knabstruphestene.

Krigen med England var årsag til, at det gik dårligt for landbruget, men fra omk. 1840 begyndte det
at gå fremad igen. I denne forbindelse har man set det nyttige i at engagere en hollænderiforpagter, der kunne hjælpe mejeribruget i gang. Som det fremgår af selve ordet hollænderiforpagter,
kom disse oftest fra Holland. Johan Wilhelm Hammer, som hans fulde navn var, angav selv i div.
folketællinger, at han var født i Begdendorf i Mecklenburg, der jo ikke grænser op til Holland. Så
tyskere har også haft kendskab til mejeridrift.
Ægteparret flyttede i en sen alder til Valby ved København.
Her døde Mette C. Nielsdatter den 1. juli 1871 i en alder af ca. 78 år. Hun begravedes på dav. Frederiksberg Assistens Kirkegård (i dag Solbjerg Kg.) den 7. juli 18713.
Johan W. Hammer døde den 24. oktober 1874 og begravedes samme steds den 30. oktober
18744. Han blev omkring 70 år gammel.
Ægteparret havde købt et familiegravsted, hvori også begravedes førstefødte barn af ægteparret
Frederikke Qvortrup og Peter A. Ørnberg.
1

KB Longelse S, 1826-1851, AO opsl 183
KB Sdr. Jærnløse 1812-58, AO opsl. 261
3 KB Frederiksberg 1870-75, AO opsl. 174
4 KB Hvidovre 1852-78, AO opsl. 78
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Christian Ørnbergs tipoldeforældre – på moderens side
(Mine tip3-oldeforældre)
Jens Christian Qvortrups forældre er:
▪ Michel Christensen Qvortrup, 1727-1797, og
▪ Anna Sophie Brask, 1732-1796.
Cecilie Marie Brasks forældre er:
▪ Christian Hostrup Brasch, 1728-1805, og
▪ Karen Lieberoth, 1745-1817.
Andreas Rasmussens forældre er ikke søgt.
Mette Catharina Nielsens forældre er:
▪ Niels .?.
▪ Anna Rasmusdatter, omk. 1754-1830.
Dette ægtepar er ikke beskrevet særskilt.

Michel Christensen Qvortrup blev født i sommeren 1727 og døbtes i Kærby Kirke, Randers Amt,
18. søndag efter Trinitatis 1727, der i det år faldt på den 12. oktober1.
Forældrene var gårdejer i Kærby Christen Lauritzen Qvortrup og Anne Christensdatter Stygge.
Efternavnet ses på den tid også stavet Kvotrup, Qvotrup og Quortrup.
Michel C. Qvortrup blev født i landsbyen Kærby (Kierbye), der ligger 7 km sydøst for Mariager, og
på gården Kærbygård, som jeg skriver lidt mere om i afsnittet om hans forældre.

Kortet her er udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1791. Dette viser, hvor spredt bebyggelsen var på den tid og den meget beskedne bebyggelse, der var omkring færgestedet ved det senere Hadsund (midt på kortet, øverst), hvor han fik sit virke. Men det viser også de fleste af de stednavne, der har med Qvortrup og Brask-slægterne at gøre – på den egn.
Hadsund som egentlig by eksisterede ikke på dette tidspunkt. Her har kun været selve færgestedet
og et krohold med den familie, der hørte til ved dette og måske en enkelt anden familie.
Vejen mellem Randers og Mariager ses i venstre side af kortet. Ved den sorte linie syd for Mariager, der er ådalen omkring Kastbjerg Å, ses Qvotrup Gde. (gårde) og Kjellerup Gd.

1

KB Kærby 1693-1791, AO opsl. 29
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Michel Christensen Qvortrup blev i oktober 1763 kontrollør og toldbetjent under den hidtidige tolder
(Niels Jørgensen Lassen) og han skulle overtage dennes job når han døde, hvilket han formentlig
gør i 1769. Jeg har ikke fundet frem til, hvor han har opholdt sig før han bliver tolder. Men han kan
evt. have været skriverkarl på et gods eller en større institution (måske i Mariager), hvor han har
lært at forfatte/skrive dokumenter o.lign. til div. myndigheder. Altså i den samme position, som
sønnen Jens Christian startede i! Benævnelsen skriverkarl må her ikke opfattes negativt. Dette job
kan meget vel have været en oplæringstid til et muligt senere arbejde som embedsmand.
Hans første Bestalling som Controlleur og Toldbetient fra oktober 1763 ser i indledningen
ud på denne måde i Generaltoldkammerets protokol:

Vi F 5tius p.p.

Bestalling
for Michel
Qvortrup til at
være Controlleur og Toldbetient ved
Hadsunds
Toldsted

Giøre alle vitterligt, at Vi allernaadigst have antaget og bestilt,
saa og haver antagen og bestiller Michel Qvortrup til at være Controlleur og Toldbetient ved Hadsunds Toldstæd, naar nu værende
Controlleur Niels Jørgensen Lassen enten ved Døden afgaaer, eller
Tienesten paa anden Maade lovlig leedig vorder; Thi skal hand
være Os etc. (og i parentesen henvises så til en tidl. ansættelse, der står

andetsteds i protokollen).

Den her viste del af ansættelsen i 1763 bærer Frederik V’s initialer. Da Michel C. Qvortrup endeligt
overtog stillingen i marts 1770 er initialerne i protokollen Christian VII’s. Denne blev som kun 17årig konge i 1766.
Dette er afskrift efter protokollen. Jeg har under Afskrifter og kopier medtaget et eksempel på en
ansættelsesskrivelse fra den tid – fundet i en parallel sag. Se Toldembede – ansættelse.
Anna Sophia Brask blev født i sommeren 1732 og hjemmedøbtes. Hendes dåb publiceredes i
Svenstrup Kirke 19. søndag efter Trinitatis 1732, der i det år faldt på den 19. oktober 1.
Hun blev formentlig opkaldt efter faderens søster, der var død i en alder af 16 år.
Forældrene var seigneur Jens Brasch til Kiellerup, som der står i kirkebogen og hustru Cecilie Cathrine Hostrup.
Hun var lillesøster til præsten Christen Hostrup Brasch i Førslev på Sjælland, der omtales i næste
kapitel.
Kjellerup Hovedgård ligger 6 km syd for Mariager og 4 km vest for Kærby. Imellem disse to destinationer ligger Qvotrup Gårde (2 halvgårde), der var hendes senere svigerfaders fødested.
Michel Christensen Qvortrup og Anna Sophia Brask blev viet på Kjellerup Hovedgård den 22.
september 1769, hvor han var 42 år gammel og hun var 37 år gammel2.
1
2

KB Svenstrup1704-35, AO opsl. 143
KB Svenstrup 1702-92, AO opsl. 191
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Vielsen foregik ved uvedkommende præst, hvilket var ualmindeligt. Og det er formentlig dette forhold, der medfører, at der i KB står, at vielsen sker efter allernaadigst Kongelig Bevilling.
I KB er ikke skrevet hvem denne uvedkommende præst var, men jeg gætter på, at det kan have
været hendes broder Christen Hostrup Brasch, der var præst i Førslev på Midtsjælland.
Efter brylluppet bosatte de sig formentlig på sydsiden af fjorden – nord for Haderup.
I 1680-erne var der opført toldsted med toldbygning og embedsbolig ved Hadsund på sydsiden af
fjorden, hvor der her fra hans (tolderens) hus på fjordens sydside var et godt overblik over de skibe, der besejlede fjorden og skulle fortoldes (bogen: Hadsund – en by bliver til). Men tolderen Anders Poulsen, der i 1714 var tolder ved Hadsund, klagede over, at der ikke var det mindste opland
til ejendommen. Han kunne ikke få græsning til en hest, der var nødvendig til ”at ride på udi Kongelig forretning ved Toldvæsenet” og han kunne ikke få græsning til en ko ”til malkning til mine små
børns ophold”.
Dette må nok forstås på den måde, at de toldere, der dengang boede ved Hadsund, har været ret
så upopulære blandt lokalbefolkningen, der herved (gætter jeg) mistede nogle ulovlige indtægter!
I 1770-erne, formentlig lige efter 1773, flyttedes toldstedet til nordsiden af fjorden.
Toldembedet var kongeligt privilegeret.
Området for toldbevogtning strakte sig fra Hobro og helt ud til Alsodde ved mundingen af Mariager
Fjord – og på begge sider af fjorden. Først sent i 1800-tallet kom der toldsted ved Alsodde.
Fjordene i Danmark var dengang foretrukne steder for landsætning af indsmuglede varer. Langs
Mariager Fjord var der flere små landingsbroer, der var bygget af de lokaler godser. Disse landingsbroer var helt legale udskibningssteder for f.eks. herregårdenes landbrugsprodukter, men
blev her udover benyttet som illegale ind- og udskibningssteder. Smugleriet var bl.a. en konsekvens af, at mange varer var belagt med afgifter (told, konsumption og accise) på mellem 10 og
100 %.
Eksporten af varer fra området drejede sig bl.a. om korn og kornprodukter, der solgtes primært til
Norge, hvorfra man importerede jernprodukter, men der eksporteredes også træ og brænde, kalk
og stude.
Importen drejede sig desuden om byggematerialer til godserne, der bl.a. havde ansvar for at bygge
og reparere deres mange fæsteboliger, men omfattede også tysk øl og div. varer til købmænd i
Mariager og Hobro.
Toldkontrollørerne ved Hadsund Færgested havde gennem mange år – ud over deres arbejde ved
toldvæsenet – også ejet (evt. forpagtet) færgefarten over fjorden. Danske Atlas oplyser om Hadsund, at det var et fordum bekiendt Ladested liggende paa nordre Siden af Mariager Fjord lige over
for Kongelige Toldbod. De respektive færgesteder var gennem flere år ejet af to forskellige personer, idet der var en ejer syd for fjorden og en anden nord for fjorden.
Michel C. Qvortrup købte allerede i 1765 – kun 2 år efter at han tiltrådte sit tolderembede – færgestedet på sydsiden af fjorden. Købsprisen var 599 rbd. I 1769 købte han endvidere færgestedet på
nordsiden af fjorden. Her var købsprisen 590 rbd. I købet indgik en obligation til sælgeren på 400
rbd., hvilket lån blev tilbagebetalt i 1777.
Michel C. Qvortrup har formentlig i begyndelsen bortforpagtet færgestedet på nordsiden til en anden person.
Ifølge bogen: Hadsund – en by bliver til hørte til Færgegården en ganske stor jordejendom med
agerjord og et mindre stykke skov.
Umiddelbart efter at han var blevet ejer af begge færgesteder, klagede han i 1770 til kongen over,
at der åbenbart var lokale bådejere, der – mod betaling – tilbød sig med overfart. Og dette gav
selvsagt mindre indtægt for ejeren af færgeoverfarten. Kongens svar på klagen findes i en ekspeditionsprotokol fra Rentekammerets Danske Afd., Kammerkancelliet.
Svaret fra kongen lyder i uddrag:
Giøre alle vitterligt at som Michael Quortrup, vores Controlleur ved Hadsunds
Toldsted haver andraget den fornærmelse hannem, som Eier af det der værende
Færgested, tilføies udi dets Rettigheder af de paa begge Sider af Sundet boende.
Saa have Vi efter . . ., hands derover meddeelte Erklæring samt til Handthævelse
af bemeldte Færgesteds Rettigheder, ved Vores Resolution af denne Dags Dato allernaadigst bevilget fastsat, ligesom Vi og herved fastsætte og alvorligen forbyde
at paa en Miils Distance fra Færgeløbet, baade paa Søndre og Nordre Side af Fi-
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orden, maae ingen som til Færgefarten er uberettiget, giøre Transport med nogen anden end med dem selv og hvad til eget Huusbehov kunde behøve .

Skete der fortsat ulovlig overfart skulle de pågældende betale en mulkt (bøde) på 1 rbd. til tolderen.
Jf. den her viste taksttabel fra 1841 (samme
bog), men med samme takster som i 1818,
ses, at færgestedet er paa den nordre Side.
Og det præciseres, at paa den søndre Side
skal der om Natten ligge en Jolle ligesom og
en Færgekarl, der skal være tilstede for at
overføre enkelte Reisende.
Tegnet efter de nævnte takstbeløb er et
skillingstegn. En skilling var den laveste
møntenhed dengang. 16 skilling = 1 mark
og 6 mark = 1 rigsdaler.
Ved færgestedet på nordsiden af fjorden var
en kro, men denne var bortforpagtet på det
tidspunkt, hvor Michel Qvortrup flyttede til
Hadsund Færgested i 1763. Her havde en
Niels Møller haft bevilling til at holde værtshus formedelst afgift til kongen på 8 rbd.
årligt.
Færgested og færgekro har helt nødvendigt
hørt sammen. Bønder, handelsrejsende og
kreaturdrivere, der kom til færgestedet og
måtte vente på overfart skulle ikke bare kunne få mad, men også kunne overnatte.
Formentlig i 1779 – nogle år efter flytningen af toldstedet – overtog Michel C. Qvortrup kroen med
tilhørende bevilling, så længe han var ejer af denne. Og han fortsatte med samme afgift på 8 rbd.
årligt.
I Rentekammerets bevilling er bl.a. nævnt disse præmisser for at drive kro:
▪ forpligtelse til at de Reisende med fornødne Logementer samt spise og Drikkevarer til
Nødtørftighed og for en billig betaling betiene - dog må han ikke holde Kroe for
Sognets Bønder eller andre fra Almuen,
▪ ret til at brygge øl – dog er det ham aldeles forbudt at brænde brændevin; dette skal købes i
købstaden.
I forbindelse med ansøgningen om bevilling til kro og værtshus indsendte Michel C. Qvortrup et
brev, hvori han bekræftede, fortsat at ville betale til kongens kasse 8 rbd. årligt.
Den sidste del af skrivelsen, som han selv må have skrevet, gengives her og rummer hans egen
underskrift.
Denne del af skrivelsen lyder i transskriberet form:
Altsaa, og da dette
Vertshuus er gandske
Nødvendig for Rejsende,
saa er min Underdanigste og videre Ansøgning,
at samme Bevilling Allernaadigst maatte mig
meddeeles, hvorefter ieg
til Deres Majestæts Casse
Allerunderdanigst skal
svare aarlig de Naadigst
ansadte 8 Rdr.
Hadsund 18de Decembr. 1780. –

MC Qvortrup
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Skrivelsen viser en skønsom blanding af gotiske og latinske bogstaver, hvilket ikke var helt almindeligt på den tid, men viser også, at Michel C. Qvortrup har været erfaren udi at skrive breve til
myndighederne.
Ægteparret fik i marts 1773 sønnen Jens Christian, der døbtes i Vindblæs Kirke, som ligger syd for
fjorden. Jf. oven for om flytning af færgestedet har familien på dette tidspunkt nok boet syd for fjorden.
Denne søn, der blev deres eneste barn, flyttede tidligt fra egnen, idet han allerede som 13-årig
flyttede til Sjælland. Derfor indgår han ikke i folketællingen i 1787, hvor familien, der nu med bestemthed boede nord for fjorden i Vive Sogn, bestod af ægteparret Michel C. Qvortrup og Anna
Sophia Brask plus 2 tjenestefolk – en af hvert køn. Som stedbetegnelse er angivet et lidet færgested.
I samme folketælling boede der syd for fjorden i Vindblæs Sogn en husmand, der også var færgemand. Og det svarer jo meget godt til noterne i den oven for viste taksttabel.
Årligt blev der dengang indberettet om Betienternes Opholdsstæd og Navne til Rentekammerets Danske Afdeling.
For året 1776 er her vist et udsnit af indberetningen for 1776, hvori står, at
Controleur Michel Qvotrup Forholder sig skikkelig og ædruelig.

I indberetningen for 1775 står, at han er kapabel og acurat.
Toldstedet, der blev bygget på nordsiden af fjorden, og kroen var på det tidspunkt nok de eneste
huse tæt ved fjorden. Disse huse kom dog til at danne starten på det senere Hadsund, der ved
kongelig resolution blev gjort til handelsplads i 1854.
I Mariager Fjord var ladestedet nord for fjorden ved Hadsund Færgested det vigtigste udskibningssted for varer fra oplandet.
Toldstedets placering havde ca. 100 år tidligere været i Mariager, men lå på den tid, hvor Michel C.
Qvortrup var tolder dér, ved Hadsund Færgested. Men dette fandt Mariager med sin status som
købstad sig ikke i. Ved et kgl. rescript af 17/8 1780 flyttedes toldstedet tilbage til Mariager og dette
foranledigede, at Michel C. Qvortrup frasagde sig sin stilling som tolder den 5/9 1781. Men han
fortsatte som ejer af færgestedet og kroen.
I februar 1782 skete en ulykke på fjorden, idet færgen under en overfart med 9 personer kæntrede.
Dette gav præsten i Vindblæs Sogn syd for fjorden anledning til denne indskrift i kirkebogen:
Den 25 Febr gik Færge Kaagen under her ved Hadsund Færgested med 9 Msker
[mennesker] som alle ynkelig omkom; de 4 vare her fra Sognet; deres Legemer
fundne og nedsatte i Windblæs Kirkegaard.

[Kaag: en skibstype]
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Af det foranstående fremgår, at Michel
C. Qvortrup frem til 1781 var såvel tolder
som færgestedsejer. Herefter var han
tillige ejer af kroen på nordsiden af fjorden. Men den her viste annonce fra
februar måned i 1775 peger på, at han
på dette tidspunkt må have forsøgt at
sælge færgestederne igen. Men dette
lykkedes tilsyneladende ikke. Af hartkornsangivelsen i annoncen fremgår, at
der er tale om begge færgesteder.

HADSUND FÆRGESTED 1775
Der tilkiendegives herved, at Controleur Qvortrup
ved Hadsund er sindet underhaanden at bortsælge
sit tilhørende og paaboende Hadsund Færgested,
af Hartkorn Ager og Eng 1 Td, 5 Skpr, 2 Fdkr,
halvanden Alb, med alle dets Bygninger, Ejendomme og Herligheder, samt privilegeret Færgesløbs Rettighed paa en Miils Distance fra Færgeløbet, baade paa sønder og nordre Side af Fjorden,
item Færge-Kog og videre tilhørende, som alt er i
complet og god Stand, da Bygningerne ere 4
Længder [længer], 56 fag Huus, i disse sidste Aar
tildeels af nye ere opbygte og til Beboelse for en
honet Familie indrettede, ligesom og derved er en
smuk Kiøkken og Frugt-Hauge me dadskillige rare
Frugttræer besat, amt indhegnet med smuk levende Torn Hække af fuldkommen Højde, hvor omkring er Steengiærde og Plankværk paa den eene
Side til Gaarden foruden en aprate Kaalhauge;
Avlingen vel behandlet og Færgen saa got som
nye med videre, hvorom de Lysthavende med Ejeren behagelig kan accordere og om forlanges, kan
det meeste af Kiøbesummen i Stedet blive staaende mod første Prioritets Ret og gangbare Renter.
Hadsund den 21. Februar 1775.
Michael Qvortrup.

Salget af færgestederne lykkeds dog i
1784. Da solgtes de samlet for en pris af
1100 rbd. Han solgte til Christen Wedersøe på Clausholm, der dog – jf. skødet –
umiddelbart efter solgte videre til Søren
Clemmensen.
Michel C. Qvortrup var nu en ældre
mand på 58 år og har måske oplevet, at
der ikke var kræfter til det hele. Kroen på
nordsiden af fjorden beholdt han til sin
død i 1797, hvorefter sønnen Jens Christian Qvortrup arvede denne. Men han
solgte den dog allerede samme år, som
faderen døde, for en pris af 1710 rbd.
plus renter (68 rbd.) et år frem til endelig
skødedato.
Jf. Skøde- og panteprotokollen omtales stedet som

Stervboestedet, Hadsund kaldet, beliggende i Vive Sogn, staaende Hartkorn 7 skp.,
1 fjk, i alt med tilhørende Kroe og Værtshuus Privilegium samt Ladeplads og Skibbroe.

Køberen var sognepræst Wagaard til Wisborg og Schelund Menigheder, der dog havde en aftale
med Jens Wedsted om at overtage stervboet – fremgår det af nævnte protokol.
I 1792 døde en ugift farbroder (Mads Lauritsen Qvortrup, der boede på den ene halvgård af Qvortrup Gårde i Hem Sogn), som tolderægteparret må have gjort noget særligt for (måske kan dette
have været hjælp til div. skrivelser til offentlige myndigheder!?) Denne farbroder har et længere
testamente og dette fortæller bl.a., at han gav penge til nogle lokale personer, der hvor boede. Men
Michel C. Qvortrup gøres til universalarving.
Jf. testamentet fordeltes ikke mindre end godt 1500 rbd. til 8 personer i familien og herudover blev
givet 100 rbd. til de 6 mest fattige i sognet Hem. Iblandt arvingerne var Jens Christian Qvortrup, der
senere købte Sandlynggård. Han fik 400 rbd., hvilket var det største beløb, der tildeltes legatarerne.
Anna Sophia Brask døde i oktober 1796 og begravedes fra Vive Kirke den 28. oktober 1796. Hun
blev 64 år gammel1.
Indskriften i kirkebogen er:
Velædle Madame Anna Sophie Quotrup, født Brasch, af Hadsund, 64 Aar gammel.
Michel Christensen Qvortrup døde i maj året efter og begravedes ligeledes fra Vive Kirke den 18.
maj 1797. Han blev knap 70 år gammel2.
Indskriften i kirkebogen er:
Velædle Hr. Controlleur Michael Quotrup fra Hadsund, 70 Aar.
Betegnelsen velædle indikerer, at der var tale om personer af en vis status eller rang.
Efter ægteparrets død blev der godt nok påbegyndt et skifte (en registrering), men da parrets eneste søn nåede frem fra Sjælland til Hadsund, stoppedes den videre opgørelse da han var enearving og det er derfor ikke muligt ud fra skifteprotokollen at læse, hvor meget sønnen arvede. Men
det har formentlig været et betydeligt beløb. I registreringen indgår dog en opgørelse af bohave.
1
2
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Ud over den oven nævnte testamentariske overtagelse af halvdelen af Kvottrup Gårde, indbragte
salget af kroen som nævnt godt 1700 rbd. Her ud over solgtes indboet ved en auktion.
Ved Anna Sophie Brasks moders død i 1771 har ægteparret arvet ca. 1200 rbd., som dog kan være indgået som forskud på arv f.eks. til køb af færgestederne. I Aage Brasks bog: Kjellerup nævnes
datteren Anna Sophie ikke ved opgørelsen af arvebeløb.
Det skulle efter sigende også være ret sikkert, at Michel C. Qvortrups fader, der døde i 1769 i Kærby, var en ret velhavende mand. Så herfra kan også være arvet penge. Hans skifte har jeg ikke
fundet.

Postkort fra omkring år 1900. Måske kan det – om end det er over 100 år senere end Michel C.
Qvortrup var tolder ved Hadsund Færgested – vise lidt om den meget primitive færgefart på Mariager Fjord dengang. Der er i øvrigt nu kommet cykler til!
Oprindeligt har det været en rofærge, men den her viste færge trækkes over ved hjælp af et kabel.

-oOo-

Christen Hostrup Brasch (denne stavemåde af sit efternavn benytter han hele sit voksenliv) blev
født den 8. februar 1728 på Kellerup Hovedgård lidt syd for Mariager. Han døbtes den 11. februar
1728 i Svenstrup Kirke1. Han var opkaldt efter morfaderen.
I kirkebogen er alene anført faderen: ejer af Kellerup Jens Brask, hvilket var ganske almindeligt
dengang. Men moderen var Cecilie Cathrine Hostrup og det er fra dennes fader Christen Nielsen
Hostrup, han er opkaldt.
To brødre var tidligere opkaldt med navnet Christen/Christian, men begge disse døde som helt
små – den ene som følge af, at en amme havde lagt ham ihjel.
Christen Hostrup Brasch konfirmeredes i Vesterbølle Kirke (se hans egen levnedsbeskrivelse neden for) i 1742 Dom. Qvasi modo geniti, der betyder 1. søndag efter påske – og den faldt i
1742 på den 1. april. Vesterbølle ligger knap 30 km nordvest for Hobro.
Christen Hostrup Brasch har selv efterladt sig nogle noter om sin opvækst. Disse noter, der blev
skrevet til biskoppen over Sjælland i 1756 i forbindelse med hans ordination til skibspræst, lyder
(i uddrag):
Undervist hjemme til mit 7. år, da jeg blev overgivet til Hr. Børge Kroghs omsorg,
spr. for Øster- og Vesterbølle i Viborg Stift, under hvis ledelse og tilsyn jeg i løbet af 8
år gjorde så gode fremskridt, at jeg blev optaget i Viborg skoles øverste klasse; rector
nu salig [afdøde] mag. Ostenfeld, hvorfra jeg 1746 af rector mag. Arf blev dimitteret til univ.
Filos. eks. 1747, theol. eksamen 1749. Den følgende måned homiletisk prøve (se note)
i Trinitatis Kirke; Censor dr. Wøldike.
Derefter 4 år lærer for den højærværdige dr. Bredenbergs søn (håbefulde lille søn).
1
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Efter at dr. Bredenberg, der havde været som en Fader for mig, var død [1753], begav jeg mig til København, hvor jeg brugte al min tid til undervisning af bedre
folks børn og til prædikantvirksomhed og eet år var privatkapellan hos Geheimeråd Carl Adolph von Plessen.
Endelig har det behaget præses og direktører for Asiatisk Compagni at ansætte
mig som Præst på skibet Greve Moltke, der i år skal afsejle til Ostindien.
Ordineret hertil 1. December 1756.
[Note: En homiletisk prøve omfatter teorien om prædikenen og den kristne forkyndelse. Denne var
en del af den folkekirkelige præsteuddannelse dengang.
Familien Bredenberg boede på dette tidspunkt i Holbæk og Christen Hostrup Brasch blev senere
gift med datteren Ingeborg.]

Som nævnt foran i hans egne noter om sit liv indtil 1756 fik han job som skibspræst på skibet Grev
Moltke. Jobbet som skibspræst blev ofte bestridt af unge nyuddannede teologiske kandidater. Den
vel nok mest kendte skibspræst var teologen og digteren Poul Martin Møller, der på et togt til Kina i
1819-20, skrev fædrelandsdigtet Rosen blusser alt i Danas Have.
Christen H. Brasch tog på to togter til Fjernøsten. Det første togt gik til Trankebar på Indiens østkyst og det andet til Canton i Kina. Begge togter var med fregatten Grev Moltke – den første returrejse var dog med fregatten Dronning Sophia Magdalena.
På det første togt afsejlede Grev Moltke
fra Helsingør den 25. december 1756. Ved
afrejsen blev saluteret med 72 skud! Turen
gik nord om England og da det var vinter
udleveredes – jf. skibets journal – uldne
islandske sweatere til mandskabet.
Medio februar var skibet nået til Kap Verde
øgruppen. Her blev taget drikkevand og
fødevarer ombord. Fødevarerne bestod
bl.a. af levende dyr, f.eks. køer, kyllinger,
kalkuner og svin. Men blandt de levende
dyr var også skildpadder. Af frugt nævnes
f.eks. appelsiner og pomerancer.
Efter 3½ måneds sejlads fra Danmark
krydsedes Ækvator midt i marts måned
1757 og endnu godt 4 måneder senere nåede man den 24. juli 1757 til Trankebar. Samlet rejsetid
var knap 7 måneder.
Mandskabet ombord på Grev Moltke var på i alt
103 personer, heraf 36 matroser. Af disse er det
nævnt i skibets journal, at 15 deserterede – uden
at jeg kan se, hvor og hvorfor dette er sket. Ombord var også 10 soldater, der formentlig har
skullet udstationeres ved fortet i Trankebar.
I Trankebar skete der det, at Christen H. Brasch
af guvernøren dér, blev beordret til at fungere
som præst ved den ene af koloniens to kirker:
Zionskirken. Tilsyneladende havde man en
præst, der ikke fungerede efter guvernementets
ønske og nu skulle sendes hjem.

I februar 1758 skrev guvernøren i en indberetning til Asiatisk Kompagni i København, at Christen
H. Brasch
finnes at være af een gandske anden Calibre, thi Hand har hidentil opført sig i alle Maader saaledes, som det Egner og andstaaer een Præst, der baade lærer og lever vel og Upaaklagelig.
Dette gentoges i en lignende indberetning i oktober 1758 i forbindelse med besked om, at Hr.
Brasch patrierer til hjemlandet.
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Christen H. Brasch’s ophold i Trankebar som præst varede frem til oktober 1758 (ca. 15 måneder),
hvorefter han igen rejste tilbage til Danmark – denne gang med fregatten Dronning Sophia Magdalena (denne dronning var gift med Christian VI).
Afrejse fra Trankebar var den
10. oktober 1758 og den 7.
januar 1759 var man nået til
Kap det gode Håb ved Sydafrika. Her lå skibet stille i 1½
måned, idet det først sejlede
videre den 20. februar.
Igen gik turen nord om England og den 18. april (2 måneder efter afsejlingen fra
Sydafrika) fik man Færøerne
i sigte. Kullen på Sverigeskysten i Kattegat passeredes
godt en måned senere og
derefter saluteredes med 9
skud ved Kronborg. Den 24.
maj 1759 nåede skibet til
København.
Billede af skibet Dr. Sophia Magdalena. Tilhører Søfartsmuseet på Kronborg
Christen H. Brasch blev ikke længe i København, idet han allerede i november samme år igen
sejlede ud som skibspræst.
Skibet Grev Moltke afsejlede fra København den 18. november 1759 med kurs mod Canton i Kina.
Inden afsejling blev taget fødevarerationer ombord – en enkelt dag f.eks. 240 høns, 61 gæs, 35
ænder, 10 kalkuner og 15 får. Og meget andet. Besætningen var denne gang på 124 mand i alt
plus et antal passagerer – nogle med tjenere! Sejladsen gik også denne gang nord om England,
idet det i skibets protokol nævnes, at man sejlede syd om Shetlandsøerne.
▪ 23. januar 1760 – efter godt 2 måneders sejlads nåede skibet til de Kap Verdiske Øer ved Porte Pray, der i dag benævnes Praia. Her gøres der ophold i 10 dage for at tage proviant ombord. Men der blev også antaget 5 nye matroser, da et tilsvarende antal var døde på turen fra
København og hertil.
▪ 1. april 1760 – efter i alt 4½ måneders rejse – nåede skibet til Kap det gode Håb i Sydafrika,
hvor der gøres ophold i 3 uger.
▪ 2. juli 1760 – efter i alt 7½ måneders rejse nåede skibet til Trankebar, hvor der gøres ophold i 3
uger. Og her har Christen H. Brasch sikkert kunnet hilse på gamle bekendte i kolonien.
I Trankebar blev taget varer ombord – bl.a. sandeltræ og elefanttænder (elfenben) – der lossedes i Canton.
På turen fra Trankebar til Kina sejlede skibet igennem Malaccastrædet, hvor der var store problemer med vind og strøm. I en uendelighed satte man sejl, rebede sejlene igen og kastede
anker!
▪ 30. september 1760 – efter 9½ måneders rejse – nåede skibet til Canton, hvor der gøres ophold i 4 måneder.
▪ Afsejling fra Canton den 28. januar 1761.
I Canton lastedes bl.a. the i store mængder, men også lakeret gods, og kasser med procelæn.
Blandt madvarerne var bl.a. pisanger, der var datidens ord for bananer.
▪ 19. februar 1761 – efter godt 3 ugers sejlads fra Canton gøres et mindre ophold (9 dage) ved
et sted, der i skibsjournalen benævnes Nord Eiland. Dette sted kan jeg ikke præcist indkredse,
men gætter på, at det er nær ved den sydøstre del af Sumatra (måske en hollandsk koloni).
Det ser ud til, at skibet sejlede gennem strædet mellem Sumatra og Java.
▪ 25. maj 1761 – efter 4 måneders rejse fra Canton – nåede skibet til øen St. Helena, hvor der
igen gøres ophold for at laste proviant
▪ 3. august 1761 så man Norge og 5 dages senere sås toppen af Jylland (Skagens Fyr). København anløbes 14. august.
Dette er 6 måneder og 3 ugers rejse fra Canton.
Togtet til Canton har alt i alt varet 1 år og næsten 9 måneder.
En skibspræsts virksomhed om bord indskrænkede sig ikke alene til gudstjenester. I skibsjournalerne på de skibe, hvor Christen H. Brasch var med, kan læses, at der også var kommunion og der
var til tider gudstjenester på tysk.
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I skibets rulle kan ses, at der var drenge med. Disse skulle der læses med og nogle skulle evt.
konfirmeres.
Sejladsen var en farefuld færd. Ganske mange døde under rejsen og skulle ’begraves’ (sænkes i
havet). Nogle faldt over bord – formentlig fra deres arbejde med sejlene, hvor de skulle kravle op i
masterne. Men de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold må have været særdeles ringe. Der
døde flere af sygdom end ved ulykker.
Ved dødsfald ombord forestod Præsten begravelsen, der i skibsjournalen ganske lakonisk er beskrevet: blev efter Sædvane indsyet og over Bord sat, 1 Canon Skud og Flag på ½ Stang.
Hvis den døde var af højere rang blev der saluteret med mere end 1 kanonskud.
Skibsjournalen melder også om en sømand, der havde drukket sig fuld og i den forbindelse været
opsætsig mod en styrmand. Han idømmtes af skibsrådet en straf på 87 slag tamp hver dag i 3
dage. Skibsjournalen melder ikke, at han skulle være død i den forbindelse!
Mange af disse arbejdsopgaver for præsten var nedfældet i en Instruks for skibspræster, som også
Christen H. Brasch fik udleveret og måtte underskrive sin forpligtelse over for. Her vist ved hans
egen indskrift i protokollen (dog nok kun de 3 sidste linier) kort før udrejsen til Kina.

I transskriberet udgave står der:
Efter forestaaende Instrcution er mig een Ligelydende Original for Skibet Grev
Moltke annammet, hvorefter ieg Lover og Forpligter mig paa forestaaende Rejse
til Canton i Kina at rette og forholde.
Saa sandt Hielpe mig Gud og Hands Hellige Ord.
Kiøbenhavn den 20. Octobr. 1759.
Christen Hostrup Brasch

På begge togter fik Christen H. Brasch dels en månedlig løn på 12 rbd., dels et engangsbeløb på
500 rbd. for hele rejsen.
Efter hjemkomst fra Kina giftede Christen Hostrup Brasch sig den 28. oktober 1761 i Holmens Kirke1 med Ingeborg Andreasdatter Bredenberg, som han havde lært at kende medens han underviste broderen i årene 1749-1753 i Holbæk.
I kirkebogen benævnes han ved denne vielse som Præst paa China, hvilket på den tid var en
generelt benyttet vending for personer, der havde sejlet som skibspræst i Orienten.
Men Christen H. Brasch havde dog været helt i Kina!
Han var ved vielsen 33 år gammel og hun, der var født i 1738, var 23 år gammel.

1
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Til vielsen forfattedes af en ven til Christen H. Brasch, Andreas Jensenius Hvidberg (der har inspireret til navnet på sønnen (i 2. ægteskab)), dette hyldestdigt til brudeparret:
Skrid frem, lyksalig Soel, paa høje Himmel-Bue,
Giør dagen lykkelig, paa hvilken man kan skue
En Zions Jomfrue med en Værdig Zions Præst,
Ved Troeskabs Ægte-Baand, at blive sammenfæst.

Hr. Bredenbergs Huus var, mens Han derudi laae,
Et Plante-Beed, hvori han meget Godt da saae;
Thi Dyd og Lærdom der fremskinned for hver Siel,
Det Brasch med andre og erfarede saa vel.

Det ædle Brude-Par, som Brude-Benk beklæder
Paa denne gyldne Dag og Ægtestand indtræder,
Hvor Herren samlet vist ved sit alvise Raad,
Derfore samles nu med Glæde uden Graad.

Som Huusets herre var, saa var og Huusets Lemmer,
Han deres Omhu ej sin Lives Tid forglemmer;
Derfor tilbringer og den fromme Himlens Gud
Vor Jomfrue Bredenberg et dejligt Glædskabs Bud.

Og see hvor lykkeligt, om man det ret kan agte,
Og Herrens Forsyns Verk i denne Post betragte,
Hvorledes disse To hinanden elsked har,
Til Maalet kommer nu og samles til et Par.

Velbyrdig Jomfrue Brud som fra sligt Træ nedstammer,
See dette Glædskabs Bud just Hende rammer,
Det hedder: Fromme Brud! Gak nu i Herrens navn
Og tag sin Herres Mand, Herr Brasch udi sin Favn.

Hr. Brasch paa Zions Muur, i Tranquebar fik Sæde,
Hvor han i Aar og Dag med Ordets Lys beklæde,
Guds Folk Han lyste op mod Fiendens listig Agt,
Som Vægter der Han stod at holde stedse Vagt.

Hun idel Fromhed er, det har dog mange prøvet,
Da Bredenberges Æt i Godheds Dyd er over,
Nu krones Dyd med Dyd, med Løn, med Ægte-Mand,
Med den prisværdig og Højstæret Geistlig Stand.

Han efter Hiemkomst sin og paa sit Embeds Vegne
Endnu en Reise drog bort ad til Cantons Egne,
Og efter fuldført Reise lykkelig hiemkom,
En Ven sig udvalgt har, som Han ret synes om.

Hun som en Aarons Qvist, Hun som en Esdræ Datter,
Der stammer ned fra dem, hvis Lærdom højt man skatter,
Gaaer nu i Brude-Seng med en højstelsket Mand,
Som og er udi den Højstæret Præste-Stand.

Nu vel! i Herrens Navn, Hr. Brudgom, jeg til Lykke
Ham ønsker hiertelig, Han fulgte Himlens [sam]Tykke,
Han har begyndt i Gud, det bliver da en Sag,
Som lykkes vel for Ham: begynd Han kun i Dag.

Gak da i Brude-Seng, velsignet Aarons Stamme,
Gid Modgangs Uheld da maae Hende aldrig ramme,
Gid Brasch og Bredenberg lyksalig giøres maae,
At hver kan sige: Saa skal der de Fromme gaae.

Hr. Brudgom, jeg vel veed, Han har ej gaaet i Blinde,
At søge sig en Brud, da Han fik det i Sinde,
Jeg veed Han vilde see, med hvem Han sig forbandt,
Han valgte ret, Han Jomfrue Bredenberg fandt.

Gid Himlen inden Aar maae Vugge, Amme bringe,
Der med sin Skingre-Gang i Stuen kan opklinge
Og sette Alting i Allarm i Præstens Boe,
Saa finder Fa’er og Mo’er i Uroe beste Roe.

Digtet er i original gengivet under Afskrifter og kopier: Bryllupsdigt 1761.
Ægteskab blev dog, på trods af ønskerne i bryllupsdigtet, barnløst. Ægteparret oprettede i 1767 et
testamente, der rummede, at den længstlevende skulle beholde hele det fælles bo, men i tilfælde
af nyt ægteskab skulle den længstlevende betale den afdødes arvinger 20 rbd.
I maj 1762 udnævntes han til residerende kapellan i Fodby i Sorø Amt. Fodby ligger ca. 5 km vest
for Næstved. Her blev han i 4½ år, hvorefter han flyttede til en stilling som præst i Førslev, der ligger godt 10 km nordvest for Næstved. I Førslev blev han til sin død i 1805.
I forbindelse med flytningen til Førslev Sogn findes der i arkiverne (Danske Kancelli, Sjællandske
Registre for 1766) nogle bevarede skrivelser. Dels en anbefalelsesskrivelse fra ejeren af kirken
m.fl. til kongen, dels en skrivelse fra Christen H. Brasch, hvori han med henvisning til de anbefalende personer, bønfalder kongen om det ledige embede.
Denne skrivelse lyder:
Stormægtigste Monarch
Allernaaadigste arve Konge og Herre !
Da Høj-Velbaarne frue Cammer-Herinde og Ober-Ceremonie Mæsterinde von
Plessen, Hr. Victor Christian von Plessen, Ridder af Elephanten, Hans Kongelig
Majest. Geheimeconference-Raad, Cammer-Herre, Ober-Ceremonie-Mæster og
ordens Secretair, Hr. Eggert Christoph. von Linstou, Ridder, Geheime-Conference
Raad og Hofmæster samtlige have meddelt mig Christen Hostrup Brasch, hidtil
Residerende Capellan for Fodbye Sogn, Kaldsbrev til at være herefter Sognepræst
for Føerslev Meenighed her udi Siælland i Øster-Flakkeberg Herred udi forrige
SognePræst Hr. Johannes Steins Stæd, saa bønfalder ieg i allerdybeste underdanighed Deres Kongelig Majestet om allernaadigst Confirmation paa samme,
henlevende i allerunderdanigst forvendelse [forventning] paa allernaadigst bønhøring.
Stormægtigste allernaadigste Konge og Herres
allerunderdanigste troe undersaat
Christen Hostrup Brasch
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Den sidste linie i brevet og hans egen underskrift
ser således ud:

Ingeborg Bredenberg døde den 3. januar 1783 i Førslev og begravedes her den 10. januar. Præsten, der dengang selv skrev i kirkebogen, har skrevet:
1783, d. 10de Jan. blev min Elskelige Hustrue Sl. [salig] Ingeborg Bredenberg begravet i Førsløw Kirke, gl. 44¾ Aar.

Et halvt år senere indgik Christen Hostrup Brasch nyt ægteskab med Karen Lieberoth. Hun havde
sammen med sin søster Margrethe i flere år boet i præstegården (dette fremgår af skiftet efter deres fader, der var død i 1774 i Svendborg). Siden begyndelsen af 1740-erne havde der været et
vist kendskab imellem de to familier, da Christen H. Brasch’s søster Maren Marie var gift med Nicolaj J. Rejersen, der var sognepræst i familien Lieberoths hjemsogn St. Nicolaj i Svendborg. Maren
Marie Brasch var først i 1740-erne den person, der bar barnet ved dåben af en ældre broder til
Karen Liberoth.
De to søstre har formentlig i præstegården haft status af husjomfru eller husbestyrerinde.
Karen Lieberoth blev født den 10. juni 1745 i Svendborg og hun døbtes den 13. juni 1745 i Skt.
Nicolaj Kirke1.
Begge forældrene blev angivet i kirkebogen og de var August Heinrich Lieberoth, der var stadskirurg i Svendborg og hustru Marie Cathrine Vieses.
Karen Lieberoth var jf. traditionen dengang opkaldt efter faderens første hustru Karen Fich, der var
død i 1741. Hun konfirmeredes den 22. april 1759 – ligeledes i Skt. Nikolaj Kirke i Svendborg.
Christen Hostrup Brasch og Karen Lieberoth giftede sig i Førslev Kirke den 9. juli 1783. Han var
55 år gammel og hun var 38 år gammel2.
Vielsen har ægtemanden og præsten selv indskrevet på denne måde i kirkebogen:
d 9de Julii blev Jeg Christen Hostrup Brasch ægte viet til Jomfrue Karen Liberoth her
i Førsløw af Mag. Knud Bredenberg i Rorup.
Forlovere paa begge Sider: Andreas Hvidberg, Brygger udi Københafn.

Her indgik som forlover vennen, der forfattede bryllupssangen til vielsen med Ingebrog A. Bredenberg, Andreas Jensenius Hvidberg. Og det var Ingeborgs broder Knud Andreasen Bredenberg, der
viede brudeparret. Måske den broder, som Christen H. Brasch havde hjemmeundervist!
I dette ægteskab fødtes børnene:
▪ Cecilie Marie Brask, 1784-1863, omtalt tidligere.
Jf. traditionen skulle hun vel egentlig være opkaldt efter den netop afdøde første hustru Ingeborg, men andre interesser må have spillet ind! Navnet Marie er også mormoderens fornavn.
Hun var kusine til Jens Christian Qvortrup, som hun blev gift med.
▪ August Jensenius Brask, født i marts 1787 og død i Kirkerup nordøst for Roskilde i april 1812.
Han blev dels opkaldt efter morfaderen, der hed August Hendrich, men måske også efter faderens ven August Jensenius Hvidberg, der skrev bryllupsdigtet. A.J. Hvidberg var med til dåben
som fadder.
1
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August Jensenius Brask blev dels forvalter på Aastrup Gods, hvor også Jens Chr. Qvortrup
havde været ansat, dels på Hejnstrupgård i Gundsømagle.
I maj 1810 giftede han sig i en alder af 23 år med enken Lene Klarup Thye fra nabogården
Østrupgård i Kirkerup Sogn. Hun var nu i sit tredje ægteskab og 54 år gammel.
Tilsyneladende et fornuftsægteskab. Se omtalen af ham på side 180.
Hun døde året efter i 1811 og han endnu et år senere.
Førslev Kirke rummer bl.a. dette
kalkmaleri.
Christen Hostrup Brasch synes
at have arvet sine forældres
tilbøjelighed til at strides med de
lokale. I Førslev indgik han i div.
sager/processer med sine naboer.
Således indgik han i 1780 i en
sag mod ejeren af Førslev Gods
(som kirken dengang hørte under) om en formentlig fornærmelig gangsti over hans
indhegnede vænge.
Og det lyder jo som noget, der
vel næppe kunne ophidse mange, men åbenbart Christen H. Brasch.
I en kirkelig sag fra 1795, der handlede om kvinders introduktion i kirken efter barselsseng, indgik
Christen H. Brasch også. I denne sag benævner provsten en passant præst Christen H. Brasch
som en hidsig gammel mand.
En senere præstehistoriker (L. Vesten) skriver, at han synes at have haft et kolerisk Sind og
laa i stadig Strid med Skoleholderen i Førslev.
Da biskop Balle i efteråret 1800 var på visitatsrejse rundt i Sydsjælland kom han også forbi Førslev
Kirke og skrev i den forbindelse i sin visitatsbog:
Sognepræsten Hr. Brasch prædikede over Col. 1,9 uden synderlig Sammenhæng,
men dog opbyggelig. Han catechiserer meget godt.
Ungdommen udmærkede sig næsten helt igjennem ved rigtige, fuldstændige,
forstandige og færdige Svar efter Lærebog og Catechismus. De vidste noget af
den bibelske Historie, havde lært mange Psalmer, ogsaa af den nyeste Psalmebog, og læste meget vel i Bog.
[Med Col. menes formentlig Paulus’ brev til Kolossenserne]

Christen H. Brasch var i år 1800 en ældre herre på 71 år.
I folketællingen året efter ses, at der i præstegården var ansat 5 tjenestefolk. Datteren Cecilie Marie var 17 år gammel og boede endnu hjemme.
Christen H. Brasch døde den 31 marts 1805 og begravedes fra Førslev Kirke den 8. april 18051.
Skiftet efter Christen H. Brasch fylder i alt 45 sider. Bl.a. er der i skiftet en samlet registrering af
hans store bogsamling på godt 1000 titler.
Skiftets samlede opgørelse viser, at der var 7.605 Rbd. til deling. Heraf fik hustruen efter datidens
regler det halve. Da sønner arvede det dobbelte af døtre fik August Jensenius godt 2.500 Rbd. og
datteren Cecilie Marie, der blev gift året efter, arvede ca. 1.267 Rbd.
Det er ikke så tit jeg støder på hustruernes underskrifter. Mange har ikke kunnet skrive denne selv
og er så underskrevet med såkaldt ført pen, eller også har en værge underskrevet på deres vegne.
Men her er (næste side) i forbindelse med skiftet efter Christen H. Brasch en underskrift af Karen
Lieberoth/Brasch selv i midten; med sønnen August til venstre og svigersønnen Jens C. Qvortrup
til højre (han underskriver på vegne af Karen Lieberoths datter Cecilie Marie).

1
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Karen Lieberoth blev efter mandens død boende i Førslev.
Da hendes søn August Jensenius døde i en ung alder i 1812 og ikke havde børn i sit ægteskab,
blev hun pludselig arveberettiget i en meget stor arvesag. Men hun bemyndigede dog datterens
ægtemand Jens Christian Qvortrup på Sandlynggård til at være universalarving.
Jeg har skrevet lidt mere om dette skifte i kapitlet om Jens C. Qvortrup og Cecilie Marie Brask (side
180).
Karen Lieberoth døde i en alder af 72 år i Førslev den 26. august 1817 og den 3. september samme år begravedes afgangne Sognepræst Hr. Brasch Enke af Førslev1.
Der er intet skifte efter hende, hvilket ej heller kan forventes. Der var kun en arving, nemlig datteren
Cecilie Marie på Sandlynggård.
Førslev Kirke.

-oOo-
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Christian Ørnbergs tip2-oldeforældre – på moderens side
(Mine tip4-oldeforældre)
Michael Christensen Qvortrups forældre er:
▪ Christen Lauritzen Quortrup, 1696-1769, og
▪ Anne Christensdatter Stygge, 1694-1742.
Anne Sophie Brasks forældre er:
▪ Jens Andersen Brask, 1689-1747, og
▪ Cecilie Cathrine Hostrup, 1701-1771.
Christen Hostrup Brasks forældre er de samme som foran nævnt. Her er anesammenfald.
Karen Lieberoths forældre er:
▪ Augustus Hendrich Lieberoth, omk. 1694-1774, og
▪ Marie Cathrine Vieses, ? – 1795.
Øvrige tip2oldeforældre er ikke fundet. Disse omfatter her Andreas Rasmussens og Mette Cathrina
Nielsens resp. fire bedsteforældre.
Christen Lauritsen Qvortrup blev født i 1696 i Hem Sogn. Kirkebøger er ikke bevaret, men historiske kilder (se sidst i dette afsnit) fortæller, at forældrene var: Laurids Andersen Bugge og Karen
Christensdatter, der boede på Qvotrup Gårde.
Ved død i 1769 angives hans alder til 73 år.
Faderens efternavn Bugge vil jeg vende tilbage til sidst i dette afsnit. Det har omfattende historiske
kilder knyttet til sig!
Christen L. Qvortrup var den næstyngste af en søskendeflok på 7 drenge og 2 piger. Alle disse
nåede frem til voksenalder og ernærede sig inden for landbruget. To af brødrene blev på fødegården, der oprindelig var en dobbeltgård, hvoraf kommer betegnelsen Qvottrup Gde (gårde), der ses
benyttet på flere ældre kort.

Dette udsnit af kort af J.H. Mansa blev udarbejdet i 1841 (original på KMS, hvorfra jeg har fået
kopi) og viser de forskellige landsbyer og steder, som familierne Qvortrup og Brask havde relation
til. Lidt syd for Mariager ligger Kjellerup Herregård og få kilometer øst herfor Qvottrup Gde (lidt
sydvest for Hem). Og endnu lidt øst for Qvottrup Gde ligger Kærby, hvor han flytter til i 1718.
Kærbygård lå på den tid i selve Kærby, men udflyttedes omk. 1772 – som den første gård i Kærby
– til dens nuværende placering, som er vist på dette kort.
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Sønnen, tolderen, færgestedsejeren og kroejeren Michel C. Qvortrup var, som nævnt født på Kærbygård medens denne endnu lå i selve Kærby. Dennes hustru Anna Sophie Brask var født på Kjellerup Herregård.
Kvottrup Gde. lå dengang syd for den nuv. landevej: Hemvej – og nærmere ådalen. I dag er gården
flyttet til en beliggenhed ved selve landevejen.
Anna Christensdatter Stygge blev født i 1694 og døbtes i Kærby Kirke den 6. juni 16941.
I KB står:
1694 Dom. Trin. blef Christen Støgis [Stygges] barn Christend [kristnet] ved naffn
Anna.
Datoen står for 1. søndag efter Trinitatis, der i året 1694 faldt på 6. juni.
Faderens navn var Christen Nielsen Stygge, der var fæstegårdmand i Kærby.
Modernes navn kendes ikke.
Christen L. Qvortrup og Anne C. Stygge giftede sig i 1718, hvor han var 22 år gammel og hun
var 24 år gammel.
Anno 1718, 15 post Trin blev Christen Stygges Datter trolovet Christen Lauritsen
Qvotrup og blev copul. d. 21 søndag post Trin.

21. søndag efter Trinitatis faldt i 1718 på søndag d. 6. november, hvor de blev viet i Kærby Kirke2.
På dette udsnit af et sognekort fra 1816 ses den oprindelige landsby, hvor familien Stygge og senere Christen L. Qvortrup boede på en gård i den østre side af landsbyen. Udflyttet til den viste
beliggenhed omk. 1772 – kort tid efter Christen L. Qvortrups død.

Ved sit ægteskab overtog Christen L. Qvortrup ansvaret for svigerfaderens gård i Kærby. Formelt
overtog han gården i 1734 ved svigerfaderens død.
Gården i Kærby var som den eneste ejet af bispeembedet i Århus, der dog havde givet ejerskabet
videre til Conrektorembedet i Århus. Fæstegårde var dengang en del af indtægten for f.eks. en
rektor og en conrektor (vicerektor). Fæsteforholdet til conrektoren i Århus betød, at afgiften for leje
af gården blev erlagt i naturalier plus rede penge i modsætning til de øvrige fæstebønder i Kærby,
der måtte udføre hoveriarbejde for herremanden plus levere naturalier.

1
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Denne gengivelse af en såkaldt jordebog fra 1702 (fundet i conrektorembedets arkiver) viser den
samlede leje for Christen Nielsen (Stygges) gård i Kærby.

Dronningborg Amt,
Gierløf Herrit,
Kierby Sogn og Bye.
Christen Nielsen af 6 T, 5 skpr, 2 fj, 1 alb: Hkorn
4 t, 2 skp gl. Mat.
Schylder aarlig
Rug . . . . . . . . 1 Tr, 2 skpr.
Byg . . . . . . . . . 1 -, 2 skpr.
Havre . . . . . . . 2 -, 7 1 Svin
Eegepenge . . . . . . . . . . . . . . 1 M, 2 sk.
Fripenge . . . . . . . . . . . . . . . . 3 M,
Arbeidsp. . . . . . . . . . . . . . . 4 rigsdr.

Hkorn = Hartkorn. Eegepenge = skat på egetræ. Fripenge betaltes i stedet for hoveri. Arbeidsp.
betaltes i stedet for arbejde.
Alle øvrige gårde i Kærby var indtil 1723 ejet af Mariager Kloster, men blev i 1723 købt af godsejer
Jens Andersen Brask fra Kjellerup. Denne havde i mange år ’et godt øje’ til også at købe Kærbygård.
I ægteskabet mellem Christen L. Qvortrup og Anna C. Stygge fødtes disse børn:
▪ Lauridts C. Qvortrup, født i 1718 og død i Gjerlev Sogn i marts 1761.
Byggede Nøragergård i Gjerlev Sogn på ca. samme tid som broderen Mads udflyttede Kærbygård.
Gift 1. gang med Anne Nielsdatter og 2. gang med Anne Christensdatter Lerche.
▪ Niels C. Qvortrup, født nov. 1722 og død maj 1756.
Gift med Maren Sørensdatter.
▪ Karen C. Qvortrup, født 1725 og død maj 1773.
Gift med Christen Pedersen Møller fra Hjørnekjær Mølle.
▪ Michel C. Qvortrup; omtalt tidligere.
▪ Christen C. Qvortrup, født i 1731 og død aug. 1799 i Kærby.
Han bliver i artiklen Kjærbygaard (se sidst i dette afsnit) omtalt som Kjærbypræsten eller Chr.
Præst. Ud fra nævnte artikel oplever jeg ham som en lidt sær person. Formentlig har han studeret til præst, men ikke kunnet fuldføre studiet. Levede sit liv på Kjærbygård – om end jeg ikke
har kunnet finde ham i FT 1787, som boende der.
▪ Jens C. Qvortrup, født i 1733 og død i sept. 1808 i Mostrup.
Gift 1. gang med Bodil Nielsdatter og 2. gang med Anne Christensdatter.
▪ Mads C. Qvortrup, født i 1736 og død i maj 1810 i Kærby.
Gift med Kirsten Jensdatter.
Han overtog Kærbygård ved faderens død i 1769 og udflyttede kort efter gården til dens nuværende beliggenhed.
Allerede året efter sin overtagelse havde han et lille interessant ’mellemspil’ med slægten
Brask på Kjellerup Herregård, som hans broder Michel netop (1769) havde giftet sig ind i.
Braskslægten ejede på denne tid alle gårde i Kærby – på nær Kærbygård, der var fæstegård
under konrektorembedet i Århus. Såvel Jens A. Brask som den efterfølgende ejer sønnen
Rasmus Albret Brask havde i mange år ønsket at overtage Kærbygård, men Mads Qvortrup
kom dem i forkøbet og nåede at købe denne for næsen af Rasmus Albret Brask. Denne skulle
så have udtalt: De Satans Quortrupknægte, de kan da ogsaa gøre alt hvad de vil.
(Randers Amts Historiske Samfund, årbog 1922)
Anna C. Stygge døde allerede i maj 1742 i en alder af knap 48 år og begravedes
den 16. maj 17421 fra Kærby Kirke.
Jeg har ikke fundet, at Christen L. Qvortrup gifter sig igen.
1
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Billede fra Kjærby Kirke, hvor alle børnene er
døbte.
Kærby Sogn var et af de mindste sogne i
Danmark og dengang vist også et af de fattigste. I starten af 1600-tallet klagede man
sin nød over kirkens mangel på vedligeholdelse til kongen Christian IV. Dette medførte,
at Christian IV skænkede såvel altertavle
som prædikestol, der havde stået i Skt. Petri
Kirke i København, til Kærby Kirke. Kirken fik
af kongen også foræret 2 alterstager, der tidl.
havde stået i Christianshavns Kirke i København.
Det er oven for nævnt, at Kærbygård ikke
havde samme status med hensyn til hoveriarbejde, som de øvrige gårde i landsbyen.
Om Christen L. Qvortrup skriver forfatteren
Chr. Wammen, der først i 1900-tallet bl.a. har
interviewet flere mennesker i Kærby, i sin
artikel Kjærbygaard:
Chr. Qvortrup handlede med Ejendomme,
og man sagde om ham, at han sad inde i
sin stue og trommede med Fingrene i
Bordpladen, medens Pengene strømmede ind til ham, saa han efterhaanden blev en rig Mand. Saa let har det dog vel næppe gaaet til;
men han havde vist ingensinde været inde under Hoveriets Aag og kom det jo ej heller i Kjærby
paa Grund af Styggegaardens Særstilling i Fæsteforholdet, og dette kan nok have præget ham
noget i Retning af Selvstændighed, Energi og Fremsyn.
Han synes at have været en ret velhavende Mand.
Chr. Wammen skriver endvidere, at Christen L. Qvortrup i almindeligt Omdømme har været anset
for staaende lidt over den jævne Bondestand.
Dette citat om at stå lidt over den alm. bondestand kan måske også udledes af følgende indskrift
på hans gravsten.
Da Sjælen gik ud Tiden ind i Evigheden,
blev de jordiske Levninger herunder nedlagte af den
i Livet agtbare og velfornemme Mand.
Nu efter Døden hos Gud Himmel-Salig
Sn. Christen Lauridsøn, barnefød i Qvortrup Anno 1696.
Boede og døde i Kjærby Anno 1769 i sin Alders 73. Aar.
Gud opvække ham til Ære
Bemærk også, at der foran hans navn står Sn = seigneur, der indikerer en person af en vis status.
Denne gravsten skulle tidl. have stået bag alteret i Kærby Kirke, hvilket kan pege på begravelse i
gulvet i selve kirken. Dette var finere end at blive begravet uden for kirken. Stenen står, så vidt jeg
har fået oplyst, nu i våbenhuset.
Christen L. Qvortrup døde i november 1769 og begravedes fra Kærby Kirke den 12. november
1769 i en alder af 73 år1.

1
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Qvottrup Gårde og Buggeslægten.
Qvottrup Gårde har i (meget) ældre tid været en hovedgård¸ hvilket indikerer en vis størrelse og at
den også har haft et antal fæstegårde under sig. Om dette kan læses nærmere i artiklen Hovedgaarden Kvottrup af N.P. Gleerup. (Randers Amts Historiske Samfund, årbog 1951)
Men det må være gået tilbage for ejeren af gården, idet den jf. et fæstebrev fra 1691 overdroges til
Laurs Andersen, der var faderen til den ovennævnte i 1696 fødte Christen Lauritzen Qvortrup.
Gården, der på dette tidspunkt var anslået til at være på omkring 67 tdr. land, var nu blevet en fæstegård under en ejer ved navn Nicolaj Lorentz. I fæstekontrakten nævnes, at fæsteren Laurs Andersen
efter hans instændige Begiæring til at komme udi Stand og Behold paa Gaarden
er ham paa Husbonds Behag forundt 2 Tdr. Byg og 1 Tdr. Havre uden Frøgæld
samt et Plovbæst og en Ko,
hvilket peger på, at gården har været i særdeles slet stand.
Nicolaj Lorentz døde i 1699, hvorefter enken hurtigt igen giftede sig med Daniel Stolzig, der jf. skøde af 28. november 1700 solgte Kvottrup til fæsteren Laurs Andersen for 550 rigsbankdaler og
samtidig erklærer ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettigheder at have til bemeldte
Gaard.
I fæstekontrakten er ikke nævnt noget om en- eller to gårde, men hvorom alting er solgtes gården
igen i 1736, hvorefter den nye ejer (Peder Marsvin på Trudsholm) igen fæstede Kvottrup Gårde til
de to brødre Niels og Søren Lauritsen (sønner af Laurs Andersen), der hver fik en halvdel af gården. Begge gårde var med 4 længer. Herefter fungerede gårdene som 2 selvstændige gårde indtil
først i 1900-tallet, hvor den vestligst beliggende gård flyttedes ud til Hemvejen og her ligger den
endnu i dag. Den østligste gård blev også flyttet eller måske revet ned.

Matrikelkort oven for er fra først i 1800-tallet med de to Kvottrup gårde vist i midten af billedet mærket 1 og 2.
Syd for ses ådalen omkring Kastbjærg Å og til venstre (lige uden for billedet ved de 2 søer) ligger
Kjellerup Hovedgård. Øverst i billedet den nuv. Hemvej, hvor nutidens Qvottrugård er flyttet til.
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På næste side er vist en anetavle for Christen Lauritzen Qvortrup, der ifølge historiske kilder kan
føres tilbage til midt i 1200-tallet.
Tavlen skal læses øverst fra højre mod venstre.
Den mest kendte fra Buggeslægten var den Niels Bugge, der er vist midt i nederste linie. Født omk.
år 1300 og død 30. december 1358 i Middelfart.
Foruden herregården på Hald ejede Niels Bugge herregårdene Nr. Vosborg, Estrup, Spøttrup,
Aastrup, Rolsted på Mors, Lindholm ved Skagen og Støvringgård.
Niels Bugge var dengang landets rigeste adelsmand og blev den jyske adels fører og førte an i
oprøret mod Valdemar Atterdag, som var imod adelens friheds- og selvrådighedsfølelse. I slutningen af året 1358 drog Niels Bugge sammen med 2 andre adelsmænd til Slagelse – mod frit lejde
fra kongen – for at slutte forlig med denne. Kongen stillede betingelser, der var så hårde, at de 3
adelsmænd forbitrede forlod mødet to dage før jul.
På hjemvejen blev de 3 adelsmænd myrdet i Middelfart af nogle fiskere – sagde man. Mistanken
faldt på kongen, der dog med ed fralagde sig skylden.
Niels Bugges søn Knud sluttede i 1359 forlig med Valdemar Atterdag om sin faders drab.

Teksten i dette afsnit er primært taget fra 3 artikler i årbøger udg. af Randers Amts Historiske Samfund:
▪ Kjærbygaard. Topografisk-personalhistorisk bidrag til Kjærby Sogns Historie.
Af Chr. Wammen. 1922.
▪ Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Personalhistorisk Skildring.
Chr. Wammen. 1939.
▪ Hovedgaarden Kvottrup, Hem Sogn. Onsild Herred.
N.P. Gleerup. 1951.

Dette er jf. www.danmarkshistorie.dk Buggeslægtens våbenskjold:
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Jens Andersen Brask, 1689-1748.
I dette afsnit har jeg væsentligst gengivet meddelelser fra bogen Kjellerup – En jydsk Herregaard
fra vikingetid til nutid af Aage Brask, der var efterkommer af Jens Andersen Brask. Aage Brask var
historiker og havde adgang til nogle private breve fra forskellige familiemedlemmer.
Jens Andersen Brask blev antagelig født den 24. april 1689. Dette oplyser han selv i nogle familieoptegnelser og det stemmer (nogenlunde) med kirkebogen ved hans død, hvor præsten har indskrevet hans alder med angivelse af antal år, måneder og dage.
1748, Die Mercurii, d. 3. Januar blev begravet Velædle Jens Brask til Kiellerup i
hans Alders 58 Aar, 9 Maaneder og nogle Dage.
Forældrene til Jens Andersen Brask var Anders Søffrensen og Maren Clausdatter. Mere om disse
sidst i dette kapitel.
Hans navn blev på datidens traditionelle vis sammensat af navnet på moderens første ægtemand
Jens Jensen Brask (han var død i 1683) og faderens fornavn tilføjet sen. Det første barn (af samme køn som den afdøde ægtefælle) i det nye ægteskab blev opkaldt efter den afdøde.
Dette skete næppe altid, men især når den afdøde havde haft et særpræget navn og barnets fader
et almindeligt navn. I øvrigt blev Jens Andersen Brask opdraget sammen med 4 halvsøskende, der
alle bar efternavnet Brask.
Men heraf kan så sluttes, at vores ane Jens Andersen Brask ikke er blodsbeslægtet med hans
halvsøskendes faders slægt med navnet Brask (en præstefamilie fra egnen).
Dette har Aage Brask grundigt redegjort for i sin bog.
I nævnte bog står også, at Jens Andersen Brask havde en 2 år ældre søster, der imidlertid døde i
en alder af 16 år i februar 1704. Hendes navn var Anna Sophie.
Jens Andersen Brask havde i sine yngre dage tjent som fuldmægtig ved Aalborg Amtstue, hvilket
har givet ham godt grundlag for sit senere virke som ejer af Kjellerup Herregård og de hermed forbundne forpligtelser som bl.a. omfattede, at han havde skiftemyndighed for godsets fæstere. Men
han kom også – som ejer af Kjellerup Herregård – til at indgå i et større antal (rets)sager/processer
med naboer, fæstere m.m.
På den tid var det et godt job, at være fuldmægtig på en amtstue. Jobbet medførte ud over lønnen
også såkaldte uvisse indkomster. Han har derfor formentlig haft en god kapital, da han købte Kjellerup. Men faderen efterlod ham også ganske mange penge.
[Uvisse indkomster betyder, at han havde vekslende indtægter ud over den faste løn. Da mange/de
fleste ikke dengang kunne læse eller skrive kunne sådanne indtægter f.eks. bestå i – for andre – at
skrive breve til div. myndigheder.]
Den 5. april 1715 blev der skrevet skøde iflg. hvilket Jens Andersen Brask købte Kjellerup Herregård for 3000 rigsdaler. Godset var på dette tidspunkt ejet af commerceraad Hans Bentzon.
Kjellerup Herregård er kendt i kildemateriale fra før år 1300. Ved købet i 1715 af Jens Andersen
Brask forblev den i Brask-slægtens eje frem til 1906.
I bogen Danske Slotte og Herregårde af Aage Roussell, skriver denne om herregårdens første ejer
med navnet Brask.
I løbet af få år får han godset ’kompletteret’ ved at bringe det op over 200 tdr. (hartkorn), således at gården bliver skattefri [til gengæld skulle der dog ydes krigstjeneste]. Han nybygger og
ombygger stærkt gården, der angives at have været ’slet på bygninger’.
Om hovedbygningen hedder det i 1743, at det er en ’temmelig vidtløftig bygning’; den bestod
formentlig hovedsagelig af en trefløjet, eenetages bindingsværksbygning [nedrevet i 1887-88,
hvor den nuværende hovedbygning opføres].
Jans Brask døde i 1747, hvorefter enken Cecilie Cathrine Hostrup sad inde med gården indtil
sin død i 1771.
En stor del af Jens Brask og hans hustrus ejertid var præget af store processer, hovedsagelig
med naboerne på Trudsholm og til sidst med Mariager Kloster; men i det store og hele gik Kjellerup sejrrig ud af kampene. Efter Cecilie Cathrine Hostrup, der synes at have været en myndig
dame, som med sine sønners hjælp godt kunne styre de mere end 100 familier [fæstebønder],
der nu hørte hjemme på godset, overtoges gården af den yngste søn blandt de i ægteskabet
fødte 14 børn, Rasmus Albret, der i moderens sidste leveår havde bistået hende med administrationen, medens den noget ældre Jens sad som ejer på nabogården Svenstrup Hovgård.
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Kjellerup benævnes i en del skrifter som en hovedgård. Alt efter gemyt kan den nok benævnes
såvel som hovedgård som herregård. En hovedgård er en større landbrugsejendom, under hvilken
der hører alm. bondegårde og husmandsbrug (fæstere) og med tilknyttede privilegier, hvoraf skattefrihed var det væsentligste. I Middelalderen var ejerskab af en hovedgård knyttet til adelen, hvoraf betegnelsen herregård opstod.
Jens A. Brask har mig bekendt ikke søgt om, at blive del af (lav)adelen.
Få år efter købet af Kjellerup Herregård giftede han sig i 1718 med Cecilie Cathrine Hostrup.
Cecilie Cathrine Hostrup blev iflg. familieoptegnelser født den 8. juli 1701 i Hobro.
Herfra er kirkebøgerne ej heller bevarede.
Ifølge familieoptegnelserne blev hun formentlig døbt Zitzel Cathrine Hostrup, men det første fornavn, der refererede til mormoderen, er senere blevet ’forfinet’ til Cecilie. Et navn som hun oftest
ses at kalde sig.
Forældrene var byfoged i Hobro og Herredsfoged Christen Nielsen Hostrup og hustru Mette Andersdatter Skipper. Som vist på denne anetavle var begge forældrene ud af by- og herredsfogedslægter. Også hendes broder Laurids Christensen Hostrup blev byfoged i Hobro.

Moderens slægt findes beskrevet i bogen: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt af Aage
Brask.
En nyudgiven bog rummer begge slægter. Denne er: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere af Ole Færch (udg. 2011).
Jens A. Brask og Cecilie Cathrine Hostrup giftede sig den 25. august 1718 i Hobro (jf. Aage
Brasks bog).
Han var 29 år gammel og hun var kun lige rundet de 17 år.
Dette ægtepar er forældre til såvel Anna Sophie Brask, der blev gift med tolderen m.m. Michel C.
Qvortrup, der er forældre til Jens Christian Qvortrup, som til Christen Hostrup Brasch, præst i Førslev på Sjælland, der er far til Cecilie Marie Brask, der giftede sig med fornævnte Jens Christian
Qvortrup til Sandlynggård.
I ægteskabet mellem Jens A. Brask og Cecilie C. Hostrup, der af Aage Brask vurderes som frugtbart og vel også lykkeligt, fødtes 14 børn – 6 piger og 8 drenge. Af disse døde 1 datter og 3 sønner
som helt små. Det frugtbare dækker (iflg. Aage Brask) over, at de første 9 børn fødes med gennemsnitligt 13 måneders mellemrum.
Alle børnene blev hjemmedøbte. Der er ved flere af dåbsindførslerne anført at dette er sket for
svaghed [grundet svaghed], men det var dog på den tid også noget finere med hjemmedåb.
Desuden var kirkerne uopvarmede og en dåb i vinterperioden var en kold affære.
Blandt de 4 børn, der døde som helt små, var en dreng, der blev lagt ihiel på grund af en ammes
uforsigtighed. For dette måtte ammen stå offentligt skrifte i kirken, hvilket i kirkebogen er indskrevet
på denne måde:
1724, Dom IV post Trinit. d. 9. Juli publice absolveret Dorothe Christensdatter som
in Sept. 1723 havde lagt ihiel Seign. Jens Brasches liden Søn ved naun Christian
paa Kiellerup, hvor hun tiente for Amme.

4 døtre blev gift med præster. En af disse (Cecilia Bloch Brask, 1726-1800) blev gift med præsten
Jørgen Obel. Dette ægtepar blev stamfader til tobaksslægten Obel i Aalborg.
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Sønnen Rasmus Albret Brask overtog Kjellerup efter moderens død i 1771.
Sønnen Jens Andersen Brask blev selvejer af Svenstrup Hovgård, der lå i nærheden af Kjellerup.
Sønnen Anders Brask blev forpagter på det kgl. lystslot Blågård i København.
Ved et mandtal pr. 1. januar 1734 gives en oversigt over hvor mange mennesker, der boede på
selve herregården. Udover familien: et ægtepar med – på det tidspunkt – 8 børn, var der en præceptor (huslærer), en tjener, en ladefoged, en kusk, en stalddreng, 3 røgtere, en husholderske, en
stuepige, en kokkepige og en bryggerspige.
Udover det tidligere nævnte om ægteparrets mange processer med naboer har Jens A. Brask i
årene efter 1740 være involveret i oprettelsen af nogle skoler i tre sogne i hans område.
Jf. en forordning fra 1739 var han som største lodsejer ansvarlig for oprettelsen af bl.a. en degneskole i Svenstrup Sogn. Hertil afgav han et hus ved kirken i Svenstrup, men skulle desuden udrede
bidrag til skoler og degne i de to andre sogne, hvori han ejede et stort antal gårde og husmandssteder.
I en privat optegnelse fra Kjellerups Arkiver skriver han, at omkostningerne hertil betyder mindre
naar det kan være til alm. bedste for Bønderne og Børnene.
I en anden privat kilde er gengivet et – måske sigende – træk ved Jens A. Brask. Det fortælles, at
han ved besøg nord for Hadsund Færgested (og dette er mange år før datteren kommer til at bo
her) kunne finde på, at spore sin hest ud i vandet/fjorden og lade sig svømme over når færgemændene ikke lige var parate eller måske opholdt sig på den modsatte side af fjorden.
Hans deltagelse i de mange processer vidner også om en stålsat natur. Han hustru var i øvrigt af
samme støbning.
Jens A. Brask havde i sit livsforløb fuldt op at gøre med den herregård, som han vel nok opbygger
fra nærmest intet til en meget stor og veldrevet ejendom. Men herudover var han medlem af nogle
af de kommissioner, der på den tid hyppigt nedsattes til at afgøre store private retsstridigheder. Iflg.
Aage Brasks bog indgik han f.eks. som forligsmand i en skelstridighed, som han ikke selv var part
i. Og han var fra 1736 medlem af et kollegium for Århus Stift som repræsentant for Dronningborg
Amt. Kollegiet havde til opgave at udvikle handel og industri i provinsen.
I Aage Brask bog er endvidere beskrevet, hvorledes Jens A. Brask virkede som en god slægtning
for mange i familien – særligt for enlige eller dårligt stillede.
Jens A. Brask ejede udover Kjellerup Herregård og et
stort antal bøndergårde i de nærmeste sogne også Vester Tørslev og Asferg Kirker.
Dette ejerskab indebar naturligt nok også forpligtelse til
vedligeholdelse af kirkerne og her ses det, at han og
hustruen har ydet noget mere end det helt basale. I Aage
Brask bog anføres, at altertavlen i Vester Tørslev Kirke
skulle have en inskription om, at han med sin dydædle
hustru i 1721 har ladet tavlen reparere på egen bekostning.
Dette billede af den gamle altertavle er scannet fra en
folder om Tørslev Kirke. Ifølge denne folder har altertavlen i en længere periode været gemt væk på kirkens loft.

Kort før sin død forærede Jens A. Brask denne alterkalk til
Tørselv Kirke. Den bærer inskriptionen:
Vester Tørsløf Kirke.
Jens Brask paa Kiellerup1745.
Gud til Ære Kirchen til Brug 1757.
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Alterdisken var en foræring til samme kirke fra hans hustru. Den bærer inskriptionen:
Tilhører W. Tørslef Kierke.
Cecilia Catharina Brasches paa Kiellerup.

Jens A. Brask døde den 25. december 1747 i en alder af 58 år og begravedes fra Svenstrup Kirke
den 3. januar 17451.
I Svenstrup kirkebog står:
1748, Die Mercurii, d. 3. Januar blev begravet Velædle Jens Brask til Kiellerup
i hans Alders 58 Aar, 9 Maaneder og nogle Dage.
Hans lig førtes derefter til Mariager Kirke og bisattes i familiekapellet dagen efter.
Malerier af Jens A. Brask og Cecilie Cathrine Hostrup. Her scannet fra Aage Brasks bog om Kjellerup Herregård.

I 1725 tog Jens A. Brask initiativ til indstiftelse af et familiekapel i Mariager Kirke. Ifølge en fundats
gav han 6 agre til Mariager Kirke til
vores Arve-Begravelses-Capello forsvarligen at holde ved lige, uden nogen Exeption til evig Tid.
Dengang var det noget af et modefænomen – blandt de formuende – at have eget begravelseskapel!
I kapellet stod ved oprettelsen i 1725 de fire små kister efter ægteparrets tidligt døde børn.
Nu i 1747 nedsattes hans egen kiste i kapellet.
Dette kapel er dog senere blevet brudt ned.
Cecilie Marie Hostrup stod nu som ejer af Kjellerup Herregård frem til sin død i 1771. Dog støttet af
de 3 sønner Anders, Jens og Rasmus Albret.
Hun er tidligere benævnt som en myndig dame og hun fremgår i div. skiftebøger som part i flere
store sager/processer, hvor hun ikke umiddelbart accepterer de lokale instansers afgørelser.
Flere sager lader hun gå til højesteret – og vinder!
Aage Brask beskriver hende i sin bog som en dame med et ikke helt blidt og roligt sind.
Dette kan måske eksemplificeres med dette resumé fra samme bog vedr. (vist nok ulovligt) brændevinsbrænderi på Kjellerup Herregård:
Iflg. Tingbogen fortalte et Vidne, at hun ikke hørte Madame Brask udtale meget formastelige
Ord imod kgl. Majst. allernaadigste Forordninger, men hun hørte dog, at Madame Brask spurgte
Jens Lind om, hvad han vilde sige til, hvis hun lod hente et Par Tærskekarle, der kunde prygle
ham af. Endvidere havde hun sagt, at hun ’blæste’ paa Lind og Mariager ’ den lumpne flæk,
som er den ringeste i Jylland’. En særlig blid dame har hun nok ikke været!
Men hendes mand og hun selv havde dog fået indrettet gravmæle i Mariager Kirke!

1
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212
Ulovlig brændevinsbrænding var såre almindeligt på den tid og Kjellerups beliggenhed nær Randers-Mariager vejen har været gunstig med hensyn til at skaffe sig en ekstra indtægt ved salg af
hjemmebrændt brændevin.
Langt senere – under sønnesønnen Jens Andreas Brasks ejerskab af Kjellerup Herregård – nævnes hun dog i en tvist, som Jens Andreas Brask har med nogle fæstere om hoveri, som den,
der gav dem Lindring i Hoveriet, fordi de var saa fattige og udarmede, at de ikke vidste om Aftenen, hvor de skulle faa noget at leve af den næste Dag.
Cecilie Cathrine Hostrup døde den 17. august 1771 i en alder af 70 år. Hun begravedes fra Svenstrup Kirke den 26. august 1771, hvorefter hendes lig førtes til Mariager Kirke og bisattes i familiekapellet1.
Den 26. Aug. blev i Svenstr. Kirke biesat afg. Mad Cecilie Catharina Hostrup, salig
Jens Braskes Enke til Kjellerup, hendes liig i hendes Alders 70de Aar

I kirkebogen for Mariager Kirke er indskevet:
1771 d. 27 August blev Mad Brask fra Kiellerup indsat i sit begravelse her i Kirken
dagen efter at hun var kastet Jord paa i Svenstrup Kirke.
I Mariager Kirke, hvor slægten gennem flere generationer er blevet begravet, hænger i våbenhuset
en tavle med denne indskrift:
JENS ANDERSØN BRASCH
TIL KJELLERUP OC HANDS HUSTRUE
SITZEL CATRINE HOSTRUP SAMT
DERIS BØRN OC SLÆGT TIL HØRER DETTE ARVE
BEGRAVELSE TIL EVIG TIID EFTER LOVLIG SKIØDE AF
DATO 27 JULII 1725. TIL DESEN WED LIGE HOLDELSE HAVER DE LEGERET 6 AGRE PAA
MARIAGER MARCH EFTER FUNDATS AF
OVENSTAAENDE DATO SOM TILLIGE MED
SKIØDET I MARIAGERS KJERKJS BOG
ER BLEFVEN INDFØRT OC UDI STIFS
KISTEN I AARHUUS TIL FORVARING HENLAGT.
Foto af omtalte tavle, der er
det eneste tilbageværende i
selve kirken efter det i 1725
opførte begravelseskapel.
I 1805 udstedtes en forordning ifølge hvilken det var
regeringens ønske, at ejendomsbegravelser i kirker
blev afskaffet. Dette fik inspektionen ved Mariager
Kirke til at søge Braskfamiliens gravmæle nedlagt,
hvilket medførte (endnu) en
lang strid om dels ny placering af kisterne i kapellet,
dels erstatning for den givne jordlod.
Først i 1815 blev striden sluttet og kisterne nedsat i et fælles gravsted på Mariager Kirkegård.

1
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Anders Søffrensen (Vestergaard) blev født den 28. august 1646 i Mygind Sogn i (daværende)
Randers Amt – jf. en ligsten over ham, der står i Svenstrup Kirke.
Hans forældre menes at være Søren Jensen og Anne Nielsdatter, der omkring 1648 havde boet –
som selvejere på Vestergaard – i Skellerup ved Hobro. Det var på denne baggrund, at andre som
oftest gav ham efternavnet Vestergaard. Han selv benyttede efternavnet Søffrensen.
Anders Søffrensen har sikkert fået en god opdragelse – formentlig hos en onkel i Mariager, der var
ridefoged på Mariager Kloster. Han indgår i mange tingbøger – blandt andet som stokkemand [person, der sad på samme tingbænk som foged og skriver og fungerede som bisidder eller bevidnede,
hvad der foregik på tinge] og som sagfører for slægt og bekendte og ses her at have haft god skrivekyndighed.
Anders Søffrensen tituleres ofte i tingbøgerne velfornemme og velagtede, hvilket viser, at han socialt har rangeret over bønderne.
Formentlig i 1686, hvor han selv var 40 år gammel giftede han sig med enken Maren Clausdatter,
der tidligere havde været gift med Jens Jensen Brask, der var forpagter af Svenstrup Hovgaard.
Jens Søffrensen sørgede for, at der opsattes en gravsten over hustruens netop afdøde ægtemand.
Denne fik indskriften:
HER UNDER HUILER OCH IORDEN SKIULER
EN ERLIG TROFAST OCH REDELIG MAND
JENS BRASK VAR HANS NAFN I KOUSTED BARNFØD
AF HÆDERLIG PROUSTEFOLK, SVENSTRUP ER HAND DØD
TUSIND SEX HUNDRED FEM TILL FIRSINDSTIFV
DAA ENDTE HAND SITT LØB I DETTE LIF
DER MAND SKREF DEN FEMT OCH TIVEND APRIL
TILL GUD FOOR HAND HIEM UDI HASTIG IILL
DER HAND OPFYLDETT HAR SITT LEFNETS MAAL
TRIDSINDSTIFFV OCH SIU VAR DEES FULLDE TALL
GUDS ÆR HAND SØGT SIN NÆRING REDELIG
DER GUD VELSIGNEDE HAM RUNDELIG
HANS LIFFS LIUS GUD I VERDEN HAR UDSLUKT
NV LEFFVER HAND I ÆRE HOS SIN GUD
I Maren Clausdatters første ægteskab var der 4 børn, der således blev halvsøskende til Anders
Søffrensen og Maren Clausdatters 2 børn:
▪ Anne Sophie Sørensdatter, født 7. april 1787 og død i februar 1704.
▪ Jens Andersen Brask, der er omtalt tidligere.
Han blev i henhold til traditionen dengang opkaldt efter Maren Clausdatters første ægtemand
Jens Jensen Brask.
Efter giftermålet optræder Anders Søffrensen i forskellige aktstykker som forpagter af Svenstrup,
men formentlig i 1688 overtog Anders Søffrensen forpagtningen af Kjellerup Herregård.
Kjellerup Herregård var sidst i 1700-tallet ejet af Johan Stenbech, der som godsejer ikke havde det
store held med gårdens drift. Han besluttede derfor, at bortforpagte Kjellerup Herregård og valget
faldt på forpagteren Anders Søffrensen på den nærved liggende (et par kilometer vest for Kjellerup)
Svenstrup Hovgaard.
Maren Clausdatter døde i en alder af kun 49 år i 1697 (jf. privat optegnelse). Ved hendes død, hvor
hun åbenbart begravedes i samme grav som hendes første ægtemand, lod Anders Søffrensen
supplerende indhugge i stenen over hendes første ægtemand:
Noch er her nedlagt bemældte Sal. Mands Hustru
den ærlige dydige og Gudelskende Matrone
Maren Clausdatter
barnfød i Uaar Anno 1648 boede og døde paa Kiellerup
[Uaar = Voer]
Anno 1697. ham oc hende til et Kierlig æreminde er denne
Steen oc bepydelse bekosted af den Sal. Matronis nu efterladte
anden Mand Velfornemme Anders Sørensen.
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Fire år senere giftede Anders Søffrensen sig igen.
Den 7. december 1701 findes i Mariager kirkebog dette forløfte om, at der intet er til hinder for ægteskab mellem:
Høyagtbare og Velfornemme Mand Sgr Anders Sørensen Westergaard, forpagter
paa Kjellerup, og dydedle og Gudelskende Møe Maren Jensdatter Søskou . . ., at intet kan hindre deres Egteskab i nogen Maader.

De blev viede i Mariager Kirke den 12. december 17011.
Dette ægteskab blev kortvarigt, da Maren Jensdatter Søskou døde allerede i 1705. Hun begravedes fra Svenstrup Kirke.
Igen lod Anders Søffrensen opsætte en stor gavsten med denne indskrift:
Her under hviler dydzirede og Gudfrygtige
Matrone Sal. MAREN JENSdatter SØSKOUf
Welfornemme Anders Sørenssens, forpagter Paa Kiellerupgaard
som døde Paa KiellerupGaard 1705 Paa hellig trefoldigheds Sondag
Grafskrift
Her hviler mine tøre been
fra uroe og fra Møie
Hos Gud er Siælen uden meen
Min død mon mig fornøie
Jeg Ventede med bøn og Raab
At Lefve Blant de fromme
Hos Gud og See det er mit haab
Min Mand skal til mig komme.
Anders Søffrensen må som forpagter have klaret driften af Kjellerup Herregård væsentligt bedre
end ejeren tidligere var lykkedes med, idet han ved forskellige skattefastsættelser på den tid sattes
til mere end det dobbelte af gårdens ejer Johan Stenbech.
På sine ældre dage trak Anders Søffrensen sig tilbage som forpagter på Kjellerup Herregård og
flyttede til en ejendom i Svenstrup, som han ejede. Han var nu omkring de 60 år. På gården i
Svenstrup har han iflg. en kilde sat sig ned at leve i Rolighed. Og her dør han den 22. juli 1714 i en
alder af knap 68 år.
Han begravedes fra Svenstrup Kirke2.
Pudsigt er det, at der findes kilder, der beretter, at Anders Søffrensen
benyttede paryk.
På det her viste billede, der skulle være af Anders Søffrensen, bærer
han paryk. Gengivet fra Aage Brasks bog om Kjellerup Herregård.
Staten/Kongen fandt dengang mange særegne måder, hvorpå man
opkrævede diverse skatter. Først i 1700-tallet fandt man på en skat,
der skulle begrænse luksusforbruget og man indførte skat på luksusgenstande som f.eks. karosser, chaiser, parykker og hårdopsætninger.
Den lokale sognepræst i Svenstrup, der dengang også havde ansvaret
for at inddrive skatter, skriver i en indberetning til amtmanden i 1710
på baggrund af disse nye skatter på luksusvarer:
Efter Hans Majestæts Allernaadigste Forordning af dato d. 22. Sept. Anno 1710 om Carosser,
Peruquer og Fontangier, findes ingen i Vester Tørsløf og Svenstrup Sogner, som der efter bør
svare uden 1 gammel skallet Mand Anders Sørensen i Svenstrup som Fornødenhed bruger perugue og derfor angifvet sig at betale skatt efter Forordningens 3 articel, som henstilles til
Velædle Hr. Amptmand Nansens approbation.
[Fontange: kvindelig hovedpynt, bestaaende af en vifteformig, opstaaende kniplingsbesætning m.
baandsløjfer; opkaldt efter Ludvig XIV.s elskerinde, hertuginden af Fontanges (1661–81). Jf. ODS]

-oOo-
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Augustus Hendrich Lieberoth blev født omkring 1693-98 i Halberstadt nær Magdeburg i Tyskland. Dette er baseret på kilder fra Internettet og danske arkivalier, men også fra div. private optegnelser, som jeg har set igennem.
Til højre billede af domkirken i Halberstadt fra
ældre postkort.
En del breve, som han har fået skrevet i årene
fra 1730-72, er bevaret på Landsarkivet i Odense. I et af disse breve fra 1765 står, at han er en
gammel Mand over 64 Aar, hvilket peger på
et fødeår omkring år 1700. Men det synes ikke
helt at kunne passe med, at han er færdiguddannet som Chirurg og Feltskier i 1715.
Efternavnet ses også stavet Libroth/Liberoth. I
Danmark ses i dag hovedsagelig stavemåderne
Lieberoth og Liberoht. Slægten har en hjemmeside på adressen www.Liberoth.dk.
Faderen skulle ifølge kilderne være Heinrich Lieberoth (måske Lieberath). Moderen kendes ikke.
Som nævnt kom Augustus H. Lieberoth fra Tyskland, men hans hovedvirke kom til at være i
Svendborg, hvor han fra 1727 til sin død i 1774 arbejdede som stadschirurgus.
Forinden havde han dog været ganske meget omkring, hvilket står at læse i en ansøgning fra 1733
til Kongen (Christian VI) via Danske Kancelli. Heri står bl.a.:
Efter at ieg haver lært Chirurgie og Feltskier Professionen i Krottorf i Brandenborg og udkommen af min Lære (færdigudlært som svend) i 1715 haver jeg siden
paa ermeldte Profession Reist og været paa adskillige Steder, saavel i Brandenborg, Hessen, Cassel, Lüneborg, Polen, Hamburg som i Deres kongelige Majst Riger og Lande baade i Kiøbenhafn og Nestved og endelig derefter Ao 1727 boesat
mig udi Svendborg.

Augustus H. Lieberoth havde i sin egenskab af
feltskær måske deltaget i den sidste del af Den
store nordiske Krig og i den forbindelse være
fulgt med nogle tropper tilbage mod de skandinaviske lande.
Den ovennævnte ansøgning har han formentlig
selv underskrevet på denne måde:
I andre breve, som han dog ikke selv skriver,
underskriver han sig med henholdsvis Liebroth
og Libroth.

Jf. skifte efter hans første hustru Karen H. Fick (død 1741) kan det se ud til, at Augustus H. Lieberoth under sit ovennævnte ophold i København, har haft en relation til Søkvæsthusets Hospital, idet
han her skyldte et beløb på 10 rd., der dengang svarede til ca. 1/5 årsløn for en arbejdsmand).
Betegnelsen feltskær er den militære betegnelse for datidens bartskærere (fra tysk: skægskærer), der egentlig var fagligt uddannede barberere, der dog også virkede som ikke bare sårlæger, men også som kirurger. Bartskærerne foretog åreladning, kopsætning og sårbehandling.
Og i denne forbindelse kendte de til fremstilling
af salver og div. plastre. Som datidens kirurger
behandlede de læsioner og knoglebrud.
Uddannelsen var helt praktisk på linie med en
håndværksuddannelse og man var medlem af
et håndværkslav.
Betegnelsen læge var dengang forbeholdt de
universitetsuddannede medicinere, der oplevede sig meget ’finere’ end bartskærerne/kirurgerne. Læger i Danmark var dengang få og boede
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meget centralt. For Fyns vedkommende f.eks. i Odense, medens bartskærerne var flere i antal og
boede mere spredt.
I begyndelsen af 1700-tallet skete en begyndende opsplitning i bartskærere og kirurger, idet disse
sidstnævnte fra 1736 kunne få en særlig (ekstra) uddannelse (anatomi og kirurgi) ved et nyoprettet
Theatrum anatomico chirurgum i Købmagergade i København. Og herefter skulle alle mestre i
lavet have bestået en eksamen herfra. I 1786 oprettedes i København i Bredgade et Kirurgisk Akademi, der blev i stand til at uddanne så mange kirurger, at de tidligere barberere/bartskærere ikke
længere kunne virke som kirurger og sårlæger. Men de måtte gerne arbejde med åreladning, kopsætning og sårbehandling.
Ud over disse to grupper af praktisk og teoretisk uddannede behandlere fandtes på landet vældigt
mange fuskere, kvaksalvere eller kloge koner.
Som nævnt af ham selv kommer Augustus H. Lieberoth til Svendborg i 1727. På dette tidspunkt
fungerede en anden mand (Christian Henrich Schultz) også i professionen bartskærer/chirurgus i
byen. Han kom til Svendborg i 1723 og var formentlig en ældre mand.
Augustus H. Lieberoth skrev i 1729 til Danske Kancelli og
anholder at hand samme profession der paa Stedet eene maa drive efterdi Stedet
er saa ringe at sig ej meere end een derpaa kand ernære.
Borgmesteren anbefaler dette og giver supplicanten et got Skudsmaal. Men Kancelliet afslog

ansøgningen, idet det der var en anden chirurgus (C.H. Schultz) på stedet også.
Formentlig i 1731 (vielser er ikke i denne periode indført i kirkebogen for St. Nicolaj Sogn i Svendborg) giftede han sig med Karen Hendrichsdatter Fick (ses også skrevet Fich), der var enke efter
en skibsfører i byen, der døde i sommeren 1729. Hun havde 3 børn fra dette første ægteskab, der i
1729 var henholdsvis ca. 11, 10 og 5 år gamle. Måske på denne baggrund – indgåelse af ægteskab med nye forpligtelser til følge – gentog Augustus H. Lieberoth sin ansøgning til Danske Kancelli om at måtte være enechirurgus i Svendborg.
Magistraten i Svendborg anbefalede igen ansøgningen,
men amtmanden meddeler ikke sin støtte til ansøgningen da han føler ansvar for den tidl. – om end ældre –
chirurgus, som han mener ikke kan forstødes. Denne
formulering dækkede vel over, at man i fald han ikke
fungerede som bartskærer/kirurg skulle skaffe ham løn
på anden vis.
Danske Kancelli følger amtmandens indstilling, men
gav dog Augustus H. Lieberoth godkendelse af at være
såkaldt badskær, der var en bartskærerstilling ved en
offentlig badstue. Denne soignerede de badendes hår,
skæg og negle.
I dag findes i Svendborg endnu Badstuestræde.
Men så døde Christian Schultz i begyndelsen af september 1733 og allerede i oktober samme år ansøgte
Augustus H. Lieberoth igen om stillingen som enekirurg
i Svendborg. Amtmanden skriver bl.a. i sin indstilling til
Danske Kancelli:
Augustus Heinrich Lieberoth, som udi
Chirurgien af Facultate Medica er bleven
examineret er dygtig befunden efter hosfølgende deres Attestation, oc siden 1727 paa
Profesionen har været boesat i Svendborg,
klager at ham af Fuskere betages saaledes sin
Næring, at hand hverken selv med Hustrue
oc Børn kand subsistere, mindre holde Karle
til at betiene Patienter i hans fraværelse,
hvorudover mange lider ved det de lader sig betiene af dem, der ikke har lært
Professionen. . . . Thi beder hand om Privilegium, at hand udi Svendborg oc 2
Mile omkring paa Landet maa betiene got Folk i Forefaldende Tilfælde.

Denne gang godkendte kancelliet hans ansøgning og tilføjede bl.a. i sin indstilling, at
supplicanten er dygtig i sin Profession, oc yndet oc berømt i Svendborg .
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Selve ansættelsesskrivelsen, der var skrevet på vegne af Christian VI lyder:
G. A. V. [gøre alle vitterlig] at Vi efter at Vi efter August Henrich Lieberoth, som sig
udi Vor Kiøbstad Svendborg som Chirurgus skal have indsat, og ellers af Facultate Midica og nogle af de ældste mestere af Bartsker Lauget i Vores Kongelige
Residenzstad Kiøbenhafn, er examineret og til Bartsker Professionen at forestaae Dygtig befunden, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Os Elskelig Hr. Christian Sehesteds hans derpaa givne allerunderdanigste Erklæring, allerunderdanigst have bevilget og forordnet, saa og herved bevilge og forordner fornævnte August Henrich Lieberoth, til at være alleene Chirurgus udi bemelte Vor Kiøbstad Svendborg, og tvende Mile omkring paa
Landet, og skal hand derimod tilforpligtet være alle og enhver, som der hans
tieneste kunde behøve og begiere, for Billig [rimelig] betaling at opvarte og betiene, og sig ellers saaleedes skikke og forholde, som det een ærlig, troe og oprigtig Chirurgus egner og velanstaar, og hand agter at ansvare og bekiendt være.
Forbydendes I
Friderichsberg dend 11 Dec. 1733

Augustus H. Lieberoth giftede sig som nævnt i 1731 med Karen H. Fich. I dette ægteskab fødtes
omkring 1731/32 (ej heller dåb er i denne periode indført i kirkebogen for St. Nicolaj Sogn) sønnen
▪ Johan Ulrich Augustsen Lieberoth, der blev uddannet bartskærer/kirurg (formentlig hos sin far)
og under sin militærtjeneste fungerede som Bataillons Chirurgus ved det Falsterske Regiment.
Senere blev han ’læge’ hos grevinde Danneskjold-Lauervigen, Skjoldnæsholm Gods.
Johan U.A. Lieberoth døde i 1808. Her boede han hos sin Søster , Præsteenken Mad.
Brasch i Førslev [Karen Lieberoth].
Ved ægteskabet med Karen H. Fick blev Augustus H.
Lieberoth dels stedfader til 3 børn, hvoraf den ældste
døde inden 1741, dels ejer af en gård i Brogade, som
tidl. havde været ejet af Karen H. Ficks første mand Niels
Jeppesen. Beliggenheden svarer i dag til Brogade nr. 7 +
9. Denne gård bestod af et 12 fags [ca. 18 m] hus til gaden på en etage, et 5 fags [ca. 7½ m] baghus, der også
var på en etage, samt et brændeskur også på 5 fag. Alle
bygninger var af bindingsværk med stentag.
I huset var der: forreste stue, dagligstue og øverste stue.
Dertil 3 kamre (det ene benævnes: rytterkammer), køkken, bryggers, kælder og loft.
Gården solgtes 1. juli 1774 til sønnen (i andet ægteskab)
Johan Henrich.
Brogade 7 + 9 ligner slet ikke det oprindelige hus, der var
af bindingsværk, en etage højt og med port ind til gården.
Karen Fich døde i 1741 og begravedes fra St. Nicolaj
Kirke den 10. maj 1741. Efter hende findes endnu skiftet, der kan læses på
http://www.kunnerup.com/f98.htm.
I skiftet angives sønnen Johan Ulrich som værende 10 år gammel.
Samme år (1742) giftede Augustus H. Lieberoth sig igen d. 11. oktober i Frørup Kirke1 (ca. midtvejs mellem Svendborg og Nyborg) med Marie Cathrina Pejtersdatter Vieses. Dette efternavn ses
også i div. arkivalier fra den tid skrevet: Wies, Wiis, Wihs og Wiid. Hun var formentlig født omkring
1710.
Om hendes fortid vides kun, at hun formentlig kom fra Tyskland, idet hun i et brev fra Danske Kancelli af juni 1790 (gengivet neden for) benævnes som fremmed, der dengang dækkede over ikkedanske personer. Men hun kan meget vel have været fra et af de i dag Nordtyske områder, som
den danske konge dengang var hertug over.
Om hendes forældre vides alene, at man ud fra hendes navn kan gætte på, at faderen har heddet
Pejter Vieses.

1
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På vielsestidspunktet havde hun til huse i præstegården i Frørup, hvilket nok betyder, at hun næppe har været tjenestepige, men nok snarere en art husbestyrerinde – måske en bekendt af familien
i præstegården.
Ved denne vielse angav præsten, at Augustus H. Lieberoth var Stads Medicus i Svendborg,
hvilket nok er lidt af en tilsnigelse for så vidt medicustitlen, der mere var forbeholdt de medicinsk
uddannede læger.
I ægteskabet mellem Augustus H. Lieberoth og Marie Cathrina P. Vieses fødtes disse børn:
▪ Peter Lieberoth, født i 1743 og død ugift i 1790.
Han oplærtes hos faderen og efterfulgte denne i jobbet som bartskærer, hvilket fremgår af skiftet efter faderen i 1774, hvori nævnes, at Peter Lieberoth havde løn til gode i boet. Under hans
militærtjeneste fungerede han som Esqvadrons Chirurgus ved det Jyske Geworbene Dragonregiment. Jf. FT 1787 var han benævnt feltskærersvend. Dette må betyde, at han havde status
som svend og altså var udlært i faget.
▪ Karen Lieberoth, født i 1745, er omtalt tidligere.
▪ Johan Henrich Lieberoth, født i 1747 og død i 1824.
Han udlærtes som stolemager, men indgik ved broderens død i 1790 som bartskærer/kirurg i
faderens tidl. forretning.
Johan H. Lieberoth giftede sig i 1775 med Else Marie Jespersdatter. Familien blev boende i
Svendborg, hvor han fortsatte faderens arbejde som bartskærer, men dog ikke som kirurg, da
der nu var kommet en ny kirurg til byen. Efter Johan H. Lieberoth fortsatte dennes søn Jesper
jobbet som bartskærer i Svendborg.
▪ Margrethe Reimer Lieberoth, født i 1749 og død i 1809 i Fyrendal Sogn, Sorø Amt.
Hun opholdt sig ved faderens død i 1774 i præstegården i Førslev, hvor søsteren Karen senere
blev gift med præsten. Jf. FT 1787 boede hun på dette tidspunkt dog ikke i Førslev.
I en alder af 55 år giftede hun sig i 1804 med en pensioneret lærer Peder Amdi Kampmann og
boede nu i Fyrendal Sogn. Her døde hun 5 år senere i 1809.
▪ Anna Elisabeth Lieberoth, født i 1754.
Jf. FT 1787 boede hun på dette tidspunkt i en alder af 33 år fortsat hjemme hos moderen –
sammen med broderen Peter.
I 1795 giftede hun sig med Mathias Peder Wonsild, der også var chirurgus, og boede i Haderslev Amt, Hoptrup Sogn. Her døde hun i juni 1804.
I 1738 oprettedes det første apotek i Svendborg. En apotekersøn fra Nyborg ansøgte om bestalling
som apoteker, hvilket Svendborg Magistrat anbefalede med den tilføjelse, at man gerne så en medicus i byen, da man i den henseende var slet forsynet. Men hertil indvendte Augustus H. Lieberoth, at han havde kgl Bestalling på at være Chirurgus alene i Svendborg og to Mile
omkring paa Landet.
I magistratens indstilling skinner det igennem, at man nu lokalt mener, at Augustus H. Lieberoth
gerne kunne suppleres (lige som ved magistratens holdning til forgængeren, da August H. Lieberoth skulle ansættes). Men apoteket blev oprettet!
Augustus H. Lieberoth klagede flere andre gange over personer, der greb ind i hans næringsvej.
Dette skete bl.a. i 1742 og i 1772, hvor dels en feltskær Weitz og i 1772 feltskær Mürer åbenbart
udøvede samme virksomhed som Augustus
H. Lieberoth. Baggrunden var den, at der i
Svendborg lå en eskadron soldater og til
denne var knyttet en feltskær, der så åbenbart fandt ’kunder’ blandt borgerskabet og
øvrige indvånere i omegnen.
Augustus H. Lieberoth klagede og nævner i
denne, at to personer ikke begge kan ernære sig ved erhvervet. Tilmed havde de militære feltskærere løn og fri bolig knyttet til
deres militære job. Klagerne sendtes til
Stiftamtmanden/Kancelliet/Majestæten og
han fik hver gang medhold i henhold til den
kongelige udnævnelse, som han fik i december 1733.
I klagerne anførte han også, at han som
fremmed (ikke født i Danmark) ikke havde
kendskab til dansk lovgivning.
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I 1760 opstod endnu en kontrovers, idet en lokal kvinde
gør ham stor Skade og Forfang [forurettelse, hindring] i hans Næring ved Kopsætning
samt andre adskillige Chirurgiske Cuurer.

Dette klagede Augustus H. Lieberoth over.
Også her nævner magistraten, at man kunne ønske en anden person ansat, da der var nogen misnøje med hans kurer og der peges på en rimelig ordning, der kunne bestå i, at Augustus H Lieberoth sættes på pension. Denne pension kunne lignes på byen, de omboende proprietærer og præster. Men Augustus H. Lieberoth fastholdt sit privilegium.
Dog meddelte han i 1764, at han havde to sønner, der nu var kirurger (de havde begge været ved
militæret) og at han ville tage den ene til sig som adjunctus. Det må her være sønnen Peter, der er
tale om!
Augustus Hendrich Lieberoth døde i juli 1774 og begravedes fra St. Nicolaj Kirke den 20 juli 17741.
I kirkebogen står indskrevet: St. Nicolaj Kirkes Vestre Urtegaard, August Hendrich Libroth,
Stads Chirurgus i Svendborg; gl. 81 Aar. Og dermed født 1693 - cirka.
Aldersangivelser i disse sammenhænge er ikke nødvendigvis helt præcise!
Hans skifte er ganske langt og rummer den oplysning, at der til arv blev godt 200 rbd., hvoraf sønnen Johan Henrich skulle udrede det meste, da han umiddelbart før faderens død havde købt familiens hus i Brogade og derfor skylder boet de 200 rbd.
Skiftet kan læses på http://www.kunnerup.com/f98.htm.
Ved Augustus H. Lieberoths død i 1774 fik kirurgen J.N. Mürer ret til at praktisere i byen. Dette
medførte, at sønnerne Peter og Johan Henrich, samt (senere) dennes søn Jesper, ved deres ansættelser som bartskærere, fik den tilføjelse i bestallingerne, at de ikke maatte befatte sig
med nogen Slags kirurgisk Handling, af hvad Art det end maatte være.

Af det foranstående fremgår, at enken Maria Cathrina P. Vieses fortsatte sin mands bartskærerarbejde bistået af først sønnen Peter og efter dennes tidlige død i 1790, bistået af sønnen Johan
Henrich, der var udlært stolemager, men havde gået faderen til hånde og derved lært håndværket.
Men den kirurgiske del måtte de ikke beskæftige sig med – jf. den generelle udvikling på området
med særskilt uddannelse af kirurger.
Da Marie Cathrina Vieses i 1790 søgte om at måtte fortsætte forretningen bistået af sønnen Johan
Henrich, tilgik der stiftamtmanden i Odense dette brev af juni 1790 fra Kongen/Danske Kancelli:
Eftersom Marie Cathrine, afgangne Stads Kirurgus Henrik Liebroths efterleverske
af wor Købstad Svendborg udi i vort Land Fyen, hvem vi under 28 Oktober 1774,
allernaadigst har forundt bevilling om at maa vedblive Barberingen samme
Steds nu for os allerunderdanigst haver andraget at hendes Søn Peter Liebroth,
hvem vi under 31 August 1787 haver forundt bevilling at være hende adjongered, og naar hun ved døden afgik da at succedere hende, nu ved Døden er afgangen, samt at hun derved er stedt i frygt for den yderste Armod til sidst at
mangle det højst nødvendige til Livets Ophold, da hun som fremmed ingen
hjælp og understøttelse kan vente, og det lidet der kan forefalde ikke kan være
tilstrækkeligt til derpaa at holde en fremmed Feltskærersvend, saa give vi dig
hermed til kende, at vi i anledning af førnævnte Marie Cathrine afgangne August Henrik Liebroths efterleverske derfor allerunderdanigst gjorte Ansøgning
samt i den derover afgivne Erklæring allernaadigst haver bevilget, at hendes
anden Søn Stoelemager Johan Henrich Liebroth, som dels udi hendes afgangne
Mands Levetid, dels udi hendes enkestand ved lejlighed, saavel af bemelde hendes afgangne mands og fornævnte hendes afgange Søns svaghed eller fraværelse skal have lært og lagt sig efter at barbere og aarelade, maa som Barbersvend
være hende behjælpelig saa længe hun lever og naar hun ved Døden afgaar
øver samme Profession og barbere i Staden, hvem det af ham maatte forlange,
dog at han i Fald at han vil befatte sig med videre, ikke overskrider den allernaadigst udgangne Anordning af 22. Juni 1785.
Derefter Du dig allerunderdanigst haver at rette og vedkommende pligt til Efterretning at tilkiendegive befalede dig Gud; skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi Hans Kongelige Majestæts Stad Købehavn den 4. juni 1790.
1
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Også i denne skrivelse nævnes begrebet at være fremmed (understregningen i brevet oven for er
min) i Danmark og dermed at være uden mulighed for at få nogen hjælp i trangstilfælde.
Marie Cathrina P. Vieses døde i august 1795 i en alder af ca. 85 år. Hun begravedes fra St. Nicolaj
Kirke i Svendborg den 9. september 17951.
Skifte efter Maria Cathrina P. Vieses gift Lieberoth kan læses på: http://www.kunnerup.com/f15.htm
Jeg har forsøgt at finde div. kirurgiske instrumenter etc. nævnt i de tre omtalte skifter. Men det
fundne syner ikke af meget. Der findes i skiftet efter hans første hustru en oplysning om, at der er
medicinske bøger. Og i skiftet efter hans anden hustru er noteret en messingvægt, 3 foderaler med
tilsammen 11 knive, en strygerem, et barberfad og medicinske glas.
Og et tredie sted er nævnt en morter, 3 hovedvandsflakser (hovedvand blev benyttet til at ’vække’
en person, der var besvimet), 20 stenkrukker, der kan have været brugt til div. salver og en olieteen
der blev brugt til opvarmning af glaskopper ved kopsætning og sterilisering af knive.
En olieteen har jeg ikke fundet præcis forståelse af, men måske er det et tenlignende instrument
(træpind), der kunne bringes til at gløde, når det var dyppet i olie.
Dette billede af en operation viser
en bartskærer/kirurg i færd med
amputation af en fod.
Patienten er formentlig godt bedøvet med brændevin og 3 kraftige karle hjælper med at fastholde
patienten. Endnu en hjælper –
måske en lærling – hjælper med
at holde foden.
Billedet afspejler meget godt den
situation, hvor en udlært svend
over for bartskærerlavet skulle
bevise sin faglige dygtighed ved
at gennemføre et kirurgisk indgreb i overværelse af repræsentanter for lavet – et såkaldt mesterstykke.
Når man som her skulle amputere en del af et ben, gjaldt det om hurtigst muligt at få skåret gennem det bløde kød for hurtigt at komme til at save selve knoglen over. Først derefter kunne man
med glødende jern, kogende olie og harpiks standse blødningen.
Bemærk spanden til opsamling af blod.
Billedet er fra 1700-tallet.

De i dette afsnit nævnte breve/klager findes bl.a. i:
❖ Odense, Dalum, Sct. Knuds Kloster og Rugaaard amter. (Odense m.fl. amter)
➢ Breve fra Svendborg-Indbyggere 1744 – 1788.
En del af disse er i affotograferet form sendt til Byhistorisk Museum i Svendborg.

1
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Brandtaxation 1799. Jens H. Ørnberg, Frederiksberg
Anno 1799 den 19de September indfandt undertegnede 2de Haandværkere os i Friderichsberg Sogn og Bye paa Kiøbenhavns Amt, hvor vi ifølge Udmeldelse af 16 de hujus til
Brand Assurance efterretning vurderede Skrædermester Jens Hansen Ørnbergs Huus
No 26.
Ved Forretningen mødte Birkeskriver Fogh ved Nielsen, i hvis og Ejernes Overværelse vi
paa Anviisning forefandt og vurderede saaledes:
1. En Hoved Bygning til den saakaldede Brede Gaden med Enderne til øster og
vester 6 Fag lang, 5 Fag dyb, 2 Etager høj, Grundmuur til Gaden heel op og til
Gaarden; den underste Etage grundmuuret, den øverste Etage og begge Gavlene
af Muur og fyrre Bindingsværk og Tegltag, den 1ste Etage er indrettet med en
Durchgaaendes Gang til 2de Stuer med Brædegulv, panelede Vægge og Brædeloft
samt 2de Jern Bielægger Kakkelovne med Metalknapper, derved et Kiøkken med
aaben Skorsteen, Retterbænk [køkkenbænk] og Hyller, hvorved et spise Kammer med
Hylder; fra Gaarden er en Opgang af en Trappe til 2den Etage, som er indrettet til
2de Værelser med 2de Jernbielægger Kakkelovne og Brædegulve, panelede Vægge og
Brædeloft, hvor i det eene Værelse er en Alcove med Glas Døre og i det andet et
Nagelfast Skab med Glas Dørre; derved et Spiese Kammer med Hyller og en Opgang
af en Trappe til Loftet; overalt i Værelserne er engelske Vinduer, hollandske Dørre
med Laase og Beslag samt alt træværket malet med Oliefarve.
Denne Bygning vurderes á Fag 120 rd er
720 rd
De tvende Kakkelovne i 1st Etage som er med metal vurderes á stk. 15 rd er
30
Og de 2de i den 2den Etage vurderes stk. 10 rd er
20
2. En Vinkelbygning Vester for Gaarden som støder med den eene Ende til
Hoved Bygningen og med den anden Ende til Øster, 15 Fag lang, 3 Fag
dyb, een Etage høj af Muur og Fyrre Bindingsværk med Steentag, og er
indrettet til 4re Boeliger navnl. 4re Stuer med brædegulve, 4re Kiøkkener
med aaben Skorsteen og 4re Bielægger Kakkelovne samt brædeloft overalt;
i Stuerne er simple Vinduer og ditto Døre.
Denne Bygning vurderes á Fag 50 rd er
750
De 4re Kakkelovne vurderes á stk. 10 rd er
40
3. En Halvtags Bygning i Gaardens østre Side 2 Fag lang, 2 fag dyb af
tømmer og bræder med broesteens Gulv, indrettet til Material Huus
vurderes á fag 10 rd er

20

4. Et dobbelt Locum af Tømmer og Bræder med Steentag vurderes for

10

5. I Gaarden er en Brønd opsat af Tømmer med Karm vurderes i alt for
20
Summa
1610 rd
Skriver Eet Tusinde, Sex Hundrede og Tie Rigsdaler.
Ildstæderne og Skorsteenene vare forsvarligen indrettede mod Ildsfare.
Brandredskab blev os forevist. En Træe Haand Spøjte, 4re Leder Brandspande, 1 Stige
og 2 Brandhager samt fornødne Vandkar.

Københavns Amts Rytterdistrikts Birk
Brandtaxationsprotokol 1787-1800
Sokkelund Herred, Hovednr. 1-30, Frederiksberg By.
Film 1025. Pagina 78
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Bryllupsdigt 1761. Christen H. Brasch og Ingeborg Bredenberg.
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Erklæring 1780 – Michael C. Qvortrup

Allerunderdanigst Erklæring
Betræffende min allerunderdanigste Asøgning, om Kongl. allernaadigst Bevilling og
Confirmation paa et Kroe og Værtshuushold ved Hadsund, hvorpaa Deres Høj Grevelige Excelenze Høj og Velbaarne Herr Geheime Conferentce Raad og Stiftbefalings Mand
Herr Greve von der Osten, har givet Sin naadigste Betænkning, at samme Kroe for
Reisende er nødvendig; I dets Følge har det naadigst behaget det Høj Kongl. RenteKammer under sidstafvigte 2den December, til Højbemeldte Herr Greve von der Osten, at
resolvere, det der af samme Kroe aarlig skal svares til Deres Majestæts Casse 8 Rdr,
hvorom min underdanigste Erklæring skulle inhendtes.
Altsaa, og da dette Værtshuus er gandske nødvendig for Reisende, saa er min underdanigste og videre Ansøgning, at samme Bevilling allernaadigst maatte mig meddeeles, hvorefter ieg til Deres Majestæts Casse allerunderdanigst skal svare aarligt de
naadigst ansatte 8 Rdr.
Hadsund den 18de Decembr 1770
M Qvortrup
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Levnedsbeskrivelse 1805 ved Gottfried Henrich Bendtsen.

Landsarkivet i Nørrejylland.
Viborg Stift, Bispeembedet.
Vitaprotokol 1771-1832.
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Levnedsbeskrivelse ved Lauritz A.P. Ørnberg

Original på RA: Jonstrup Seminarium. Sager vedr. de til Seminariet anmeldte og ankommende
elever 1818-53.
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Løn og formue 1905 – 1938; Christian Ørnberg
ÅRSLØN
for
C. Ørnberg

Gsn. ÅRSLØNfor FAGL. ARB.
i DANMARK

FORMUE
for
C. Ørnberg

DIVERSE
ÅRSLØNNINGER

KILDE

ÅR

Skatteliste

1905/06

2.100
[138.664]

År 1900: 1.290

do

1906/07

2.650
[171.664]

år 1909: 1.500

do

do

1914/15

18.000
[946.951]

År 1913: 1.710

17.000

1 husass. fik kr. 624 +
kost og logi

do

1915/16

25.219
[1.126.797]

stigende til i

29.000

1 husass. fik kr. 700 +
kost og logi

Skatteliste

1918/19

66.000
[1.847.542]

stigende til i

Ikke
noteret

192.000
år 1919: 5.100

Skatteliste

1920/21

128.155
[2.994.946]

Folketælling

1921

151.478
[3.825.384]

Skatteliste

1924/25

38.000
[1.039.334]

1923: 3.900

130.500

do

1925/26

36.000
[1.087.800]

1925: 4.300

135.000

do

1930/31

79.485
[2.941.838]

1931: 4.130

180.200
[6.662.022]

H. Pedersen
(bog 10)

1934

Skatteliste

1935/36

55.171
[1.895.466]

70.255
[2.413.695]

1 husass. fik kr. 1.200
+ kost og logi

do

1936/37

72.605
[2.439.398]

113.932
[3.827.912]

1 husass. fik kr. 1.420
+ kost og logi

do

1937/38

81.397
[2.674.310]

148.700
[4.885.559]

1 husass. fik kr. 978
+ kost og logi

Boopgørelse

1938/39

128.675
[4.207.113]

Ikke
beregnet

38.000 +
tantieme

1920: 5.300

320.000

1 husass. fik kr. 1.100
+ kost og logi

ikke noteret

1 husass. fik kr. 1.250
+ kost og logi

Hans Pedersen skriver: årsløn 38.000 kr. plus 18 % af nettooverskudet, dog max i alt 86.000 kr. Fri bil + pension.

NB.
Christian Ørnbergs løn har i de fleste af årene været afhængig af TBT’s omsætning. Hans tantieme
og dermed hans løn har derfor svinget med denne – ud over med konjunkturerne.
Dengang gik skatteåret fra april til april. I omregningstallet jf. Danm. Statistik – de firkantede parenteser [ ] – er benyttet gennemsnittet af de resp. 2 års tal - omregnet til 2012-niveau.
Tallene for Gsn. lønnen for en faglært arbejder i Danmark er hentet i bogen:
Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark af Poul Thestrup.
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Separationsaftale. Jens H. Ørnberg og Charlotte Amalia Pedersdtr.
Da jeg og min Hustrue Charlotte Amalia Ørnberg haver besluttet med hinanden at
leve separeret fra Bord og Seng paa følgende Conditioner.
1.
Jeg Jens Hansen Ørnberg, Skrædermester og boende i Friderichsberg Bye, tilstaaer
herved at have overdraget min Kone og Børn Bestyrelsen af vores fælles Ejendoms
Huus med de derved værende Herligheder, samt Meubler og Effecter, af hvad Navn
nævnes kan, saaledes som det befindes.
Bemeldte min Kone, Charlotte Amalia Ørnberg, med vores fælles Børn hæver Lejen af
alle vores Værelser og Beqvemmeligheder, som de best veed og kan; ligesom De og kan
og skal betale alle de af Ejendommen flydende Udgifter, af hvad Navn nævnes kan,
samt Ifølge Anordningerne betale alle nu og herefter fremdeles paabudne Skatter,
saavel ordinaire som extraordinaire.
Den Handel og Vandel, som de best veed og kan, til deres større Forfremmelse maaede
drive ved Stædet Ifølge vores Privilegium uden mindste Paaanke af mig.
Huusets Tag og Fag holder de selv ved lige i samme Stand, som det nu befindes.
2.
Jeg Charlotte Amalia Ørnberg tilstaaer herved at betale min Mand ugentlig 2 mark,
samt fornøden Kost og Logie i den Stue, jeg nu er i, som jeg selv forbeholder mig med
de deri værende Effecter til min egen Disposition, uden for saavidt den kan tiene
ham i hans Nærings Vej.
3.
Desuden lover vi begge og vores Børn ej at fornærme hinanden i mindste Maade enten i Ord eller Gierninger, af hvad Navn nævnes kan.
Min Alderdom er det der med min Kone og mig søger det Høj Kongelige danske Cancellie allerunderdanigst at faae denne bestemmelse og Contract imellem os allernaadigst confirmeret gratis, siden vi ere fattige og uformuende Folk og ej har Evne til
at bruge det anordnede stemplede Papiir og mindre betale det Hans Kongelige Majestæts Kasse derfore kunde tilkomme. Til Beviis om vores Fattigdom haver jeg formaaet
vores Sognepræst Velærværdige Hr. Bruun desangaaende herpaa at meddeele sin
Attest.
Friderichsberg den 7de Augusti 1798.
Jens Hansen Ørnberg
Charlotte C.A.Ø. Ørnberg
Til Vitterlighed som overværende underskriver
S. Hoffgaard
Per Kesgod

Danske Kancelli.
Koncepter og indlæg til Sjæll. registre 1799/501 – 1799/850.
Sag nr. 616.
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Stileemner 1840 og 1841 – Lauritz A.P. Ørnberg
25.07.1840
30.08.1840
10.09.1840
16.09.1840
09.10.1840
01.11.1840
09.11.1840
23.11.1840
04.02.1841
12.02.1841
28.02.1841
19.03.1841
02.04.1841
23.04.1841
06.05.1841

At vise den skadelige Indflydelse af en Sætning som denne:
Man lever kun en gang her i Verden.
At godtgjøre Sandheden af den Sætning:
Enhver er sin egen lykkes Smed.
Hvilke ere de vigtigste Regler for at omgaaes sparsomt med den til vore
Arbeider bestemte Tid.
Det er gavnligt at være utilfreds med sig selv.
Tillid til Gud styrker og beroliger.
Hvad forleder i Almindelighed Menneske til ikke at tale Sandhed.
Hvorfor bliver vore gode Fortsætter ikke altid udførte.
Fremtiden er ikke saa dunkel som den synes.
At godtgjøre Sandheden af denne sætning:
Et godt Navn er bedre end stor Rigdom.
Hvilke betragtninger kunne bidrage til at formindske Menneskenes Frygt for
Døden.
Skolelæreren kan og bør tillige virke som opdrager. Se neden for.
Gjendrivelse af den Paastand:
Bonden maa holdes i Uvidenhed, ellers adlyder han ikke.
Hvad er Aarsagen at saa mange Mennesker ere utilfredse med deres Stand og
Kald.
Hvad kan berolige os, naar vort sande Værd miskjendes af Mange
Betragtningen at det jødiske Folks Skjæbne styrker vor Tro paa det guddommelige Forsyn.

Skolelæreren kan og bør tillige virke som Opdrager
Jeg har allerede flere Gange haft Leilighed til at forvisse mig om, hvor vigtig den
ungdommelige Underviisning er, og med det samme seet den gavnlige Indflydelse,
den har paa Menneskets Fremtidige Virke, Statens og Medborgerens Lykke. Det har vel
for størstedelen været med Hensyn til den religiøse Underviisning, men saavel denne
som den videnskabelige ere at betragte som Grene paa een og samme Stamme; altsaa
lige vigtige idet de begge tjene til samme Hovedøiemed.
Til begges Fremme har Regenterne i mange kultiverede Stater arbeidet tilbørligt; der
er oprettet Skoler, Institutter, Gymnasier, Højskoler etc.; der er beskikket et behørigt
Antal Lærere, og der er saaledes fra Statens Side gjort meget til almindelig Menneskekundskabs Udbredelse. Raden kommer nu til Lærerne, at de ogsaa bidrage deres.
Enhver Lærer, der har at bestille med Børn, og det er vel de fleste, kan umulig bruge
samme Fremgangsmaade som den, der underviser Voxne; dette er noget, den sunde
Fornuft siger.
Spørgsmaalet kunde derfor blive: hvorledes har da Læreren at forholde sig for at blive
gavnlig for Barnet? Ja! vil jeg svare: det er Noget, Læreren forud maa være underrettet om, forinden han begynder sin Lære for Barnet.
Barnet er, som Barn betragtet, et skrøbeligt Redskab udsat for Alt, og modtagelig for
alt, hvad der kan gjøre Indtryk paa den barnlige Sjæl.
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Dette veed Læreren, og det maa da blive ham om at gjøre at beflitte sig paa Nedladenhed og Mildhed, saavel i Foredrag som i Adfærd; thi er hans Foredrag et saadant, der bærer Præget af Kjærlighed og Mildhed, vil det mere vække Børnene for
Læreren; de ville da gjerne laane øre til et saadant Foredrag. De ville altsaa indhente langt flere Kundskaber, end dersom han ved et haart, ublidt Foredrag gjennemgik
det samme; Barnets Sind vil da røres for meget. da det næsten ene vil dvæle ved Tanken om den Haardhed, det hører, vil altsaa afdrage Opmærksomheden fra det, der
egentlig skal høres.
Barnet tør hos en Lærer, der viser sig mild og venlig imod det, forespørge sig, tør, hvor
det tvivler, henvende sig til ham, stolende paa, at det i al Kjerlighed og Mildhed bliver underrettet herom. Er Læreren en haard Mand, eller i det mindste viser sig som
saadan, da tør Barnet ei nærme sig ham, det vil tænke: hellere vil jeg tie, end vorde
udsat for at blive afviist. Har Barnet enndu ikke den Forstand at kunne tænke herover, saa vil alene Frygten for denne strænge Mand være nok til at kyse Barnet i den
Grad, at det vil undgaae Forespørgsel; det forbliver da i Uvidenhed om disse Ting, og
Læreren fjerner sig altsaa ved sin egen Skyld fra det Maal, hvorefter han skal tragte.
Det barn, der seer sin Lærer som en blid og kjerlig sindet Mand, faaer mere Lyst til at
anvende Flid og opmærksomhed, idet Barnet hører, at hvert Ord, der kommer fra
Læreren, er af Mildhed, og Barnet seer hermed ligesom et Beviis paa, at det er Læreren om at gjøre at faae det frem. En Lærer med den modsatte Karakteer vil nu og da
lægge Stød for Barnets Flid; thi en haard fremfusen leder let Barnet paa de Tanker,
at der arbeides blot for at Tiden skal gaa.
Det vil da vel arbeide, men dog med en Art Ængstelighed, og som Følge heraf ei med
den Nytte som i modsat Fald.
Ikke nok alt dette; ogsaa med Hensyn til den nødvendige Straf, der maa ledsage enhver Underviisning og Opdragelse, vil Mildhed være ligesaa gavnlig som Haardhed
skadelig. Vel skal og maa Straf til, da er altid Formaninger og Advarsler frugte, men
til Maade. Er Barnet engang bleven vandt til en haard Medfart, og Straf er, saa at
sige, Hverdagsværk, da vil det til sidst blive saa hærdet, at Prygl ville kun lidet nytte.
Derfor, en blid Straf! ja en saadan, hvori tydelig præger sit et med Barnet kjærligt
Sind, (naturligviis uden at tilsidesætte den behørige Lærerværdighed og Anstand).
Ja, jeg paastaar endog, at den blodte haarde Straf, uden at være anvendt til rette
Tid, Sted og Maade, vil lede Barnet til de skjendigste Udyder. Jeg forudsætter, at Barnet er bleven vant til at straffes med Haardhed, endog for den ubetydeligste Forseelse,
da vil Frygten for at begaae en større være liden, nu det med, at Straffen ei kan blive
meget betydeligen.
Fremdeles: Børn har som bekjendt en Art hang til Løgn i det Smaae, til gjerne at ville
have det, som synes smukt; blive de i deres Higen herefter ei stækkede i Fløiet [flyvningen,
flugten], da kan dette let blive Kilden til de største Forbrydelser. Men ingenlunde anvende Læreren haarde Straffemidler; thi jeg troer, at dette vil end mere hærde dem,
og Frygten herfor vil efterhaanden ganske forsvinde. Men christelige Lærere! skulde I
bære en saadan Brøde i Eders Barm at have bidraget hertil!?
At dette har været Tilfældet har jeg haft Leilighed til at erfare.

Transskriberet af Jan Wibrand

Stileheftet er afleveret til Danmarks Pædagogiske Bibliotek på Emdrupvej i København.
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Taxation 1822, Sandlynggård
rbd
Sølv
Stuehuset af Bindingsværk med Straatag, med de fornødne Indretninger, 19 Fag á 40 rbd Sølv er

760

B

et do Stuehuus ved siden af forrige 12 Fag á 30 rbd

360

C

en Kohuus Længde – 6 Fag

D

En svær Bindingsværk Længde med Straatag, Fod med murede Vægge og en Grundmuret Gavl af 18 Alens Dybde –
21 Fag lang á 95 rbd pr. Fag

A

E

En grundmuret Bygning til Hæstestald med flere Indretninger, 12
Alen dyb – 9 Fag á 50 rbd

F

En Halvtags Bygning til Lokum og Svine.? .

G

En grundmuret Bygning til Vogn Remisse m.v. bestaaende af
5 Fag á 40 rbd

H
J

En Bindingsværk Bygning til Faare Huus og Hestestald og andre
Indretninger, - 19 Fag á 30 rbd
Et Bager Huus for sig selv beliggende uden for Gaarden bestaaende af
4 Fag med Bindingsværks Muur á 40 rbd

50

1995
450
40
200
570
160

4585

Ved Gaarden findes en for ikke mange Aar siden ny anlagt Hauge med en
betydelig Deel Frugttræer, og en Humlehauge, som alt er godt vedligeholdt og nyttig for Ejeren.
2.

Jordarealet som i det Hele skal bestaae af circa 357 Tdr Land, betragtede
vi dernæst i Hensyn til Ager Jorden, og da der ikke tilforn har fundet
Taxation Sted over Pløje Landet som nærværende Ejer desuden i de sidste
10 Aar betydelig har forøget samme ved tilforn ubrugbare Jorders Opdyrkning og i den senere Tid ved en Plansmæssig Drivt, som giver rigere
Afgrøde, har vi ved Taxationen antaget. –
a

b

3

96 Tønder Land Sønden for Gaarden deels stærk leeret og deels leeret
med nogen Sandblanding, og brugelig til al Slags Sæd, at bør ansættes som Skattepligtige og Tiendepligtige Jorder til 50 rbd Sølv pr
Tdr Land, beløber

4800

40 Tønder Land væsten og norden for Gaarden som er Skatte og Tiendepligtig, og er let og sandig, hvorfor denne Jord drives efter en
anden Plan med Rug og Boghvede, og kan ikke anslaaes højere end
til
25 rbd Sølv pr Tdr Land, der udgiør

1000

I Henseende til Engbunden og Tørvemosen, da tilhører denne Ejendom en
Strækning Eng.a

Langs Ager Jorden og Skoven, hvoraf noget er begroet med Elle Stumper og som ubrugelig til Slaaning er inddeelt i 2de Aflukker til Græsning for løse Kreature, den øvrige men større Deel afbenyttes til Slaaning.
Ved Ansættelse heraf skiønner vi –
1. At de indhegnede 2de Indlukker kan græsse om Sommeren 12
Qvægs Høveder, som efter gangbar Pris i Egnen kan anføres med 4
mark, 8 skilling Sølv pr Høved som bliver for 12 Høveder
9 rbd og udgiør Renten af Kapital
2. Slaae Engen der tildeels er ryddet bestaaer af grovt Større Foder
hvorpaa i et Middelaar kan skiønnes at avles 60 Læs Høe, som
naar Høstnings Bekostningerne er fraregnet kan anslaaes til
60 rbd Sølv, der udgiør Renten af Capital
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1500

5800

232

b

Et Areal af Engbund og Tørvemose for sig selv beliggende ¼ Miil fra
Gården efter Kortet 134 Tdr Land, men er adskildt ved en Hovedgrøvt,
og deraf er
1. circa 40 Tdr Land Slaae Eng hvorpaa vi skiønner at der i ethvert
Aar kan høstes 50 Læs Høe, fiint Mose Foder [foderhø af ringere kvalitet], i
det mindste anslaaet Omkostningerne fraregnet til 1 rbd Sølv pr.
Læs udgiør 50 rbd Sølv, der er Rente af Capital
2. En Tørvemose af circa 94 Tdr Lands Størrelse og hvoraf en meget
ringe Deel ved den ene Side er opskaaren, denne Mose som formedelst sin Størrelse og rigt indeholdende Tørvemose af bedste Bonitet
ikke kan beregnes nøjagtig i Værdi fornemmelig da den ligger til
Afsætning paa et meget ufordeelagtig Sted; vi indskrænker os derfor til at bestemme de Fordele, som Ejeren i de senere Aar har havt
af de Familier i Egnen som har bekommet Tørveskiær, og vil altid
aarlig afgive en vis Indtægt af 500 Læs beregnet til 10 sk Sølv pr.
Læs eller ialt 52 rbd Sølv der udgiør Renten af Capital
Dertil maa vi beregne den Græsning som paa dette store Areal kan
haves, hvilket kan antages aarlig at være for 20 Høveder efter Egnens gangbare Priis 4 mark 8 skilling Sølv eller i alt 15 rbd er Rente af Kapital

4

5

Skovgrunden bestaaende af circa 24 Tdr Land i 2 indhegnede Fred Skove, som da den skal være til bestandig Fredning er af os taxeret til det
Favne Indhold af Eg og Bøg;
den indeholder 85 Favne Eeg á 4 rbd Sølv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286 Fv Bøg á 2 rbd Sølv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foruden dette Anført befindes i Skoven desuden frodig Opvæxt af Eeg, Bøg,
Ask, Hæsle ,[hassel] og Elle – samt uden for Skoven paa adspredte Stykker
circa 8 Favne Eg og 75 Favne Bøg, der Alt ikke ansættes til Penge Værdie,
men henregnes til Ejerens fornødne Forbrug i flere Aar.

1250

1300

375

4650

340
572

912

de

Et Gaarden tilhørende Teglværk som bestaar i en Teglovn med 2de Tørvelader og fornøden Inventarium, samt et Huus for Teglbrænderen og Rettighed for Ejeren efter Skiøde at kunde i Nærheden paa anden Mands
Grund for sig og Efterkommere lade grave det behøvende Leer. I henseende til denne Punkt indseer vi fuldkommen at Ejeren kan høste
betydelig Fordel Aarlig deraf, naar som skee kan at Værket bliver drevet
med force, og der til Forbrændingen bruges Tørv, da i saa Fald aarlig ved
2de Brændinger hver paa 28000 Steen, naar Afsætning finder Sted, kan
haves reen Fordeel af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 rbd Sølv
men for det øvrige kan vi ikke indlade os at bestemme noget vist nu for
Tiden i Henseeende til disse Fordele.

[Dette beløb på 300 rbd. indgår ikke i den totale sammentælling (højre kolonne). Om
det er en forglemmelse, ved jeg ikke]
6

Til Gaarden hører 2de Hus[mandsbrug] hvis Bygninger 17 Fag med 2de Skorstene og Indretninger anslaaes til værdi

330

For det øvrige haves ved Ejendommen god Jagt af Raadyr og Harer.
Endelig bemærkes det at der foruden anførte Areal haves en paagrænsende
Jordlod i Fæste [fra Sorø Akademi] paa circa 50 Tdr Land, hvorved Avlingen betydelig forøges, saa at Besætningen allerede er 36 Qvægs Høveder,
12 Hæste, 50 Faar, og udi Gaardens Jorder anmeldes nedlagt 2 Tdr Hvede, 22
Tdr Rug, 8 Tdr Bælgsæd, 24 Tdr Havre og agtes endvidere saaet 18 Tdr Byg, 2
Tdr Boghvede.
Summa

- Merløse-Tuse Herred,
- Diverse syns- og skønsforretninger 1781-1918,
- Stenlille og Stigs Bjergby 1781-1912.
Og heri læg vedr. Sandlynggård., hvori det ovenstående er et enkelt bilag.

16277
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Toldembede – ansættelse
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Udnævnelse - Povel Bendtsen, rektor ved Frederiksborg Latinskole.
Poul Bendsen, Bestallingsconfirmation, at være Con=Rector ved Friderichsborg Latinske Skoele, og i sin Tiid, som Rector sammesteds at succedere.

F5tus

G: a: v: [gjøre alle vitterligt],at , eftersom for Os allerunderdanigt er bleven ansøgt og
begiert Vores allernaadigste Confirmation paa efterskrevne Bestallings Brev, lydendes
Ord efter andet, som følger:
Friderich Carl von Gram, Ridder, Kongelig Mayestæts Bestalter Geheime=Conferentz=Raad og Amtmand over Friderichsborg og Cronborg Amter samt
Friderich Qvist allerhøyst bemelte Hans Kongelig Mayestæts første Hof Pastor, General
Kirke Inspecteur og Directeur ved Veysenshuuset og Peder Wedel, Slots Prædikant ved
Friderichsborg og Sognepræst for Herløw Meenighed, samtlige Scholarcher over den
frie Kongelige Latinske Skoele ved Friderichsborg.
Kiendes og hermed vitterlig giør, At Vi, i conformiteet af bemelte Friderichsborg
Skoeles Fundats sub dato 29 de Martii 1630 og det til Os under sidstleden 8de Juni ergangne Kongelig allernaadigste Rescript have antaget, kaldet og beskikket, ligesom
Vi og herved vocerer og beskikker den i bemelte Friderichsborg Latinske Skoele nu
værende Øverste Collega, hæderlig og Høylærde Magister Poul Bendsen til Con Rector ved samme Skoele, og at gaae den nu derved værende Rector Høyædle og Høylærde Professor Johannes Schrøder udi Embedet til Haande samt Hannem udi Rectorratet ved Skoelen, naar dødsfald skeer, eller Embedet i andre Maader lovlig ledig
vorder, at succedere som virkelig Rector ved fornævnte Friderichsborg Latinske
Skoele; Udi hvilket Embede nu som Con Rector og siden som virkelig Rector ved Skoelen, hand sig udi Liv og Levnet samt Lærdom saaledes skikker og forholder, som Loven, Forordningerne, Skoelens Fundats og de af Scholarcherne allerede giorde eller
herefter giørende Ordonancer tilholder, og det sømmer, egner, og vel anstaaer en
Christelig, fornuftig, Lærd Ærekiær Con Rector og Rector, alt til Skoelens sande Nytte,
Fremtarv og Opkomst, udi alt det der kand være til Guds Ære og Skoelens Reputation; for samme hans Betiening nyder han nu som ConRector, hvis Vi hannem maatte
af Skoele Cassen aarlig tillegge, mens siden, naar Hand træder til Rectoratet, som
virkelig Rector ved Skoelen, nyder Han samme Løn, Aggrement og tillæg, som hans
Formand for Hannem nyder Gaver og Rectoratet med rette tilkommer; Paa denne
under Vores Hænder og hostrykte Signation udstædde Vocation haver Magister Poul
Bendsen i følge for allerhøystbemelte Kongelig Rescript sub dato 8de Junii 1759 at
anholde om Kongelig allernaadigst Confirmation.
Friderichsborg den 12te Julii
1759. F: C: v: Gram (L: S:) F: Qvist (L: S) Peder Wedel (L: S) [Locus Sigilli = seglets plads]
Da, ville Vi forskrevne Bestallingsbrev udi alle dets Ord, Clausuler og Puncter, saa
som samme heroven indført findes, alernaadigst have Confirmeret og stadfæstet,
saa og hermed confirmere og stadfæste; Thi skal fornevnte Magister Poul Bendsen
være os, som sin absolut og souverain arve Konge og Herre huld og troe, Vores og
Vores Kongelig arve Huuses Gavn og beste, søge, viide og ramme, Skade og Forderv af
yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge; I særdeleshed skal han
samme Bestilling med største Fliid og Vindskibelighed betiene og forestaae,
samt ikke for nogen aabenbare, hvis samme hans Embedes Forretninger vedkommer
og hemmelig bør at holdes, men sig derudi, saavel som i Liv og Levnet tilbørligen
skikke og forholde, som det en retsindig ConRector og siden Rector Scholæ i alle
Maader egner og vel anstaaer, og han agter at ansvare og bekiendt være, efter den
Eed hand Os derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver; Givet etc:
Fredensborg Slot d. 3die Augusti, 1759.
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Udtalelse: Lauritz A.P. Ørnberg – fra G.H. Bendtsen
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NAVNEREGISTER
•
•
•
•
•

Den eller de to centrale personer i et afsnit er kun medtaget een gang i afsnittet, hvor de er ’hovedpersoner’, men er medtaget fuldt ud i andre afsnit, hvor de ’optræder’ en passant.
Direkte aner er primært beskrevet på sidetal med fed skrift.
Kvinder er anført med efternavn ved fødsel.
Personer med mange fornavne er anført med forbogstaver; dog er kaldenavnet skrevet fuldt ud.
Enkelte for slægten uvedkommende navne er ikke medtaget.

Andersdatter
Margrethe ............................................................ 146
Bech
Asta Thora .............................................................. 86
Caja ........................................................................ 28
Jenny ...................................................................... 24
Jytte .............................................................. 28;39;88
Olaf ............................................................... 10;39;86
Bendtsdatter
Anna Margrethe ............................................ 148;151
Ellen Cathrine ....................................................... 148
Bendtsen
Andrea Petrine Christiane .................................... 119
Anna Sophie .................................................. 119;134
Anne Charlotte ..................................................... 119
Bendt ...................................................... 117;134;136
Bendthine Anine................................................... 120
Børge .................................................................... 119
Carl August .................................................... 119;122
Carl Henrik August................................................ 136
Cathrine Christine ........................................... 98;119
Elias Hartman ................................................ 148;151
Elisabeth Catrina .................................................. 134
Else Johanne ......................................................... 134
Friederich Carl Gram ............................................ 134
Gottfried Henrich .........................96;98;116;134;225
Jens ............................................................... 148;151
Johannes Schrøder ........................................ 121;134
Jørgen ............................................................ 117;134
Laurits Christian ................................................... 119
Margrethe Elisabeth ............................................. 119
Marie Benedicte Sophie Hedevig .................. 119;121
Paul ............................................................... 132;136
Pauline Laurence ........................................... 119;121
Poul ...................................................................... 146
Povel................................. 116;132;148;151;154;234
Povel Andreas ...................................................... 119
Sophie Hedevig..................................................... 134
Bierre
Maren Sørensdtr. .......................................... 124;140
Brasch
Christen Hostrup ..................... 173;174;188;193;223
Brask
Anna Sophia .................................................. 172;188
August Jensenius ....................................174;180;198
Cecilie Marie ...................................165;174;198;200
Jens Andersen ........................................ 188;193;208
Jens Christian ....................................................... 231
Michael Christensen ............................................. 233
Rasmus Albret ...................................................... 203
Bredenberg
Ingeborg Andreasdatter ................................ 196;223
Broe
Ole Hansen ........................................................... 151

Bugge
Laurids Andersen ................................................. 201
Niels ..................................................................... 206
Christensdatter
Karen .................................................................... 201
Christensen
Hans ..................................................................... 141
Clausdatter
Maren............................................................ 208;213
Clausen
Inge Laurence ......................................................... 73
Copmann
Stephan J. ...................................................... 119;121
Ernstdatter
Cathrine Margrethe ............................................. 148
Falck
Benjamin Jonassen ............................................... 155
Mette Marie Benjaminsd .............................. 136;155
Fick
Karen Hendrichsd ................................................. 216
Flor
Christian Emil ....................................................... 176
Frandsen
Lisa ......................................................................... 32
Frantzdatter
Else ....................................................................... 153
Frederiksen
Juliane .................................................................. 119
Friberg
Julius .................................................................... 176
Glad
Catharina Pedersd ................................................ 158
Goos
Anna Henriette Dorothea..................................... 134
Grace
Agnes Takarea Reihana .......................................... 74
Grosche
Thora .................................................................... 168
Gustavus
Frederik Christian ................................................. 119
Gøtzsche
Henrik Frederik .................................................... 119
Hammer
Johan Wilhelm............................................... 167;186
Hansdatter
Magdalene .................................................... 140;142
Hansen
Karen ...................................................................... 99
Maren Christine Martine........................................ 99
Maren Ommel ...................................................... 176
Simon Lorenz........................................................ 153
Hartman
Elisabeth Gotfredsd....................................... 132;148
Gotfred ................................................................. 148
Hemmet
Anne Pedersdatter ............................................... 159

237
Henningsen
Poul........................................................................ 35
Hostrup
Cecilie Cathrine ...................................... 188;193;209
Christen Nielsen .................................................. 209
Ingvorsdatter
Dorthea ............................................................... 155
Jensdatter
Birgitte ................................................................. 155
Johanne ............................................................... 148
Kirsten .......................................................... 126;145
Jensen-Klint
P.V. ........................................................................ 35
Jespersdatter
Else Marie ............................................................ 218
Jørgensen
Hans Christian...................................................... 168
Kampmann
Peder Amdi .......................................................... 218
Karstensdatter
Lene ..................................................................... 153
Kattrup
Johannes .................................................. 86;168;170
Kemper
Anni Sophie Henrichsd ................................. 133;153
Hendrich .............................................................. 153
Kjær
Kamilla Kristine ...................................................... 76
Kruse
Johanne Andersdatter .................................... 91;107
Landsberger
Inger ................................................................. 39;86
Larsen
Harriet ................................................................. 168
Lauritzen
Frederik Christian ................................................ 176
Lieberoth
Anna Elisabeth ..................................................... 218
Augustus Hendrich ....................................... 198;215
Heinrich ............................................................... 215
Jesper Johansen................................................... 219
Johan Henrich ...................................................... 218
Johan Ulrich Augustsen ....................................... 217
Karen ....................................... 174;180;183;198;218
Margrethe Reimer ........................................ 198;218
Peter .................................................................... 218
Lüders
Ferdinand H.L. .............................................. 119;121
Mumme
Charlotta Augusta .................................. 117;137;158
Christopher Chr ............................................ 137;156
Christopher Gjertsen .................................... 156;158
Elizabeth Charlotte .............................................. 158
Elzebeth Cath. Hansd .................................... 137;156
Gjert Gjertsen ...................................................... 158
Hans Gjertsen ............................................... 156;159
Lorentz Gerhard Chr ............................................ 157
Nicolai
Peter ............................................................. 126;145
Nielsdatter
Mette Catharina ........................................... 167;185
Nielsen
Thora T.P.C.E. ................................................... 10;19

Ornberg
Cara Agnes ..............................................................74
Christian Thomas (Hame) .......................................75
Eric Christian...........................................................74
Peter Frederik .........................................................75
Paulsen
Bendt ....................................................................132
Pedersdatter
Anne Sofie ............................................................142
Cathrine ................................................................153
Charlotte Amalia ............................. 104;125;145;228
Sophia Madelena ................................... 126;131;145
Qvortrup
Ane Catrine Micheline .................... 166;175;181;185
August Jensenius Brask ................................ 176;184
Carl Theodor .........................................................176
Catrine Cecilie Marie ................. 80;168;180;181;185
Christen Chr ..........................................................203
Christen Lauritzen ........................................ 187;201
Christense Marie ..................................... 86;168;170
Christian Hostrup..................................................175
Emilie Louise .........................................................176
Ida Emilie Louise ............................................. 80;168
Jens Andreas................................................. 168;176
Jens Chr ................................................................203
Jens Christian......................................... 165;172;191
Johan Frederik ......................................................168
Johanne Frederica .......................................... 79;168
Julie Wilhelmine ...................................................176
Karen Christensd ..................................................203
Karen Sofie ...........................................................176
Lauridts Chr ..........................................................203
Mads Chr ..............................................................203
Michael Christian ............................................ 80;165
Michel Christensen ....................................... 172;187
Niels Chr ...............................................................203
Rasbech
Johan Peter...........................................................134
Rasmusdatter
Anna .....................................................................186
Rasmussen
Andreas ........................................................ 167;185
Rasmine ................................................... 80;167;171
Rosengreen
Andreas Torkildsen ....................................... 117;139
Rosenquist
Birte ........................................................................46
Fritz.........................................................................43
Sandhøj
Charlotte Augusta Christensd ....................... 156;159
Christian Pedersen ....................................... 156;161
Peter Christiansen ................................................161
Schwartzholts
Jacob.....................................................................147
Seehusen
Christian Henrik ....................................................168
Friederich .............................................................165
Johanne Christine Louise ......................................176
Simonsen
Anna Gjertrud ........................................ 116;133;154
Helena Catharina ..................................................154
Hendrich ...............................................................154
Jørgen .................................................... 133;136;153
Lene Catharina .....................................................134
Maren Christina ............................................ 134;154
Simon ...................................................................154

238
Skipper
Mette Andersdatter ............................................. 209
Stygge
Anne Christensd ............................................ 187;202
Christen Nielsen ................................................... 202
Svanekiær
Cathrine Maria ..................................................... 138
Christen Larsen.............................................. 136;155
Dorothea Marie .................................................... 155
Inger Elisabeth.......................................... 98;117;138
Lars Chr .................................................. 117;136;155
Mette Kirstine ...................................................... 138
Svanholm
Peder .................................................................... 175
Søffrensen
Anders ........................................................... 208;213
Sørensen
Jørgen ................................................................... 142
Søskou
Maren Jensdatter ................................................. 214
Thuesen
Gunner ......................................................... 72;87;88
Jarl ..................................................................... 72;88
Niels Jensen ....................................................... 72;87
Thye
Lene Klarup ................................................... 180;198
Trojel
Vibeke Christine Magdalene ................................ 175
Ursin
Elisabeth Magdalene Lauritsd ....................... 156;159
Laurits Jensen ....................................................... 159
Vengstrøm
Jenny Lovisa ........................................................... 99
Vieses
Marie Cathrine .............................................. 198;217
Vogelius
Mogens Madsen................................................... 156
von Støchen
Dothea Elisabeth .................................................. 175
Wibrand
Elsa ......................................................................... 47
Peter ....................................................................... 47
Poul ................................................................... 32;47
Wonsild
Mathias Peder ...................................................... 218

Ørnberg
Anne Birgitte Hansd ............................................. 142
Anne Christensd. .................................................. 142
Birthe Hansdtr. ..................................................... 141
Carl August ............................................................. 99
Christen Hansen ................................................... 140
Christen Jørg. ................................................ 140;142
Christian .......................................80;86;165;169;227
Christian Frederik ................................................... 99
Christiana ...................................................... 109;127
Christiane Hansd .................................................. 142
Dagmar Emilie Christiane .................................. 89;99
Dorethe Marie Chr. .............................................. 142
Ebba ....................................................................... 88
Else .................................................................. 88;165
Finn Ole .................................................................. 76
Frederik ................................................. 73;76;80;185
Gotfred Henrik ................................................ 99;102
Hans Christensen .......................................... 124;140
Hans Hansen ........................................................ 141
Hans Jensen ......................................................... 127
Ib Arne............................................................. 76;185
Inger Elisabeth ................................................ 98;102
Jens Hansen ......................104;124;140;141;222;228
Jørgen................................................................... 143
Lauritz A.P. ............. 80;91;107;110;111;115;226;235
Magdalene Charlotte ............................... 91;110;115
Margarethe Malene Hansd .................................. 141
Margrethe Christensd. ......................................... 142
Marie Kirstine ................................................ 113;127
Mette Elisabeth ........................................ 91;110;115
Mette Marie Hansd .............................................. 140
Minna Cathrine Elisabeth ..............28;43;72;80;86;89
Nicolai Peter ............................................. 91;104;127
Peder Kort Hansen ............................................... 142
Peter Anton ........................................... 10;78;98;102
Poul Gotfred Frederik.............................. 26;73;80;86
Rasmus Christensen ...................................... 124;143
Svend Axel ............................................... 73;77;80;88
Ulla ......................................................................... 88
Aage Peter ......................................................... 74;80
Østergaard
Carl .................................................................... 18;27
Erik .................................................................... 18;27

239

LITTERATURLISTE
Ebeltoft
▪
▪
▪
▪

Historien om Ørnbjerg Mølle. Jørgen Wendelboe. Fejrup 2008.
Håndværkere og håndværksliv i Ebeltoft. Knud Chr. Jensen. Ebeltoft 1978.
Vindmøller og vandmøller i Danmark. Anna Marie Lebech-Sørensen. Skib Forlag 2001-09.
Æbeltoft og Omegn af L.J. Bøttiger. Aarhus 1893.

Frederiksberg
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bakkehus og Solbjerg. Troels Troels-Lund. Gyldendal 1972.
En Enevoldskonges Hofholdning. Studier over livet ved Frederik VI’s hof 1809-39. Harald Jørgensen, 1999
En kongelig familiehistorie. Frederik VI og Frederikke Dannemand. Artikel af Harald Jørgensen
i Personalhistorisk Tidsskrift 1982.
Frederiksberg. Svend Esbech, 1991.
Frederiksberg gennem 300 Aar. Mogens Lebech, 1951.
Frederiksberg gennem tiderne, 1952. Heri artikel: Rådhusgrunden af Mads Lebech
Frederiksbergs Historie
Gartnerne ved Frederiksberg Have. Artikel af Johannes Tholle i Frederiksberg gennem tiderne,
1956 og 1957.
Ude på Frederiksberg. Henning Bro og Michael Bach.

Frederiksborg
▪
▪
▪
▪

Frederiksborg Gymnasium og HF 375 år. S. Christophersen og N.K. Steensberg.
Hillerød 2005.
Frederiksborg Statsskoles Historie. Bjørn Kornerup, 1933.
Frederikssund og Købstaden Slangerups Historie. Arne Sundbo
Om Frederiksborg Skole. Historiske Efterretninger om den Kongelige lærde Skole ved Frederiksborg. Paul Bendtsen (barnebarn af rektor Povel Bendtsen).
Teksten i bogen er oprindelig et indbydelsesskrift til den offentlige eksamen i skolen 1822.

København
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fra Grønnegade-kvarteret. Valhallas og Dansebodernes Tid..Carl Christensen.
København 1922.
Gader, torve og Pladser indenfor Voldene i Residentsstaden. Poul Strømstad.
København, 1991.
Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København.
Peter Henningsen og Ulrik Langen.
Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728, København 1906.
Københavnske Gader 1728-1795. Kulturhistoriske studier. Hugo Matthiessen,
København 1924.
København. Steen Eiler Rasmussen. København 1974.

240
Andre bøger
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Barfod Sagaen. Jørgen H.P. Barfod. København 1992.
Bürgerbuch der Stadt Flensburg. Gerhard Kraack, 1999.
Heri ingen personer med navnet Anders Kruse eller Hans Jessen inden for erhvervene brændevinsbrænder eller skipper.
Danmarks Havebrug. Særtryk.
Danske møbler før 1848. Typerne i billeder. Christian Waagepetersen. Forum,
København 1980.
Danske Slotte og Herregårde. Aage Roussell
Dansk Litteraturhistorie 2, Politikens Forlag 1965
De danske Byerhverv i tekst og billeder. København, bind II. 1904.
Fredensborg. Fra oprindelse til vore dage. Valdemar Seeger. Hillerød 1937
Fredensborg. En historisk topografisk skildring. Valdemar Seeger, Hillerød 1915.
Hadsund – en by bliver til. Lise Andersen m.fl. Hadsund Egns Museum, 2004.
Hadsund fra ladested til industriby. Vibeke Foltmann. Sparekassen Hadsund 1985.
Hadsund færgested og færgeriets historie. N.C. Skaanvad. Artikel i årbog fra Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herreder; 66. årgang, 1977.
Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere. Ole Færch, 2011.
Hjørlunde Sogns Historie ved E. Carstensen, 1878. Genoptryk i 1979.
Fejl i denne går igen i Anders Petersens bog: Sjællands Stifts Degnehistorie.
Håndværk – da det var håndens værk. Bind 1 og 2.
Jørgen Duus og Steffen Duus. Forlaget Ny Havn, 2002 og 2005.
Illustreret Tidende: Guldalderen. Fogtdal.
Keramik & Tegl. Knabstrup – en fabrik med liv og ler. Lene Floris m.fl. Holbæk Museum 2008
Ladepladsen Hadsund. Egnshistorie – indtil 1937. Søren Vasegaard, Hadsund 1972.
Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830. John Erichsen &
Luise Skak-Nielsen. Forl. Historismus, 2012.
Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. Aage Brask. København 1947.
Skibhusbogen. Anders W. Berthelsen. Odense 1993.
Snedkerlavet 1554-1904. Udgivet ved Snedkerlavets 350 års jubilæum. R. Berg.
Sjællands Stifts Degnehistorie ved Anders Petersen, 1899.
Til belysning af Landsbylærernes Vilkår. Danmarks Landsbylærerforening og
Søren Mørch Hørup, 1870.
Visitatsdagbøger ved J.P. Mynster.
Åmosen – et kulturhistorisk Skatkammer. Fra Nordvestsjælland 2008.
Historisk Samfund for Nordvestsjælland og De kulturhist. Museer i Nordvestsjælland.

Ved enkelte afsnit er nævnt helt specifikke litteratur- og tidsskrifthenvisninger.

