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Marie Svejstrup Ponsaing - »Faster Marie« - udsendte i 1916 »Den Ponsaingske Stamtavle«. Hun repræsenterede familietraditioner, som var over
leveret gennem flere slægtled, og supplerede viden om sin slægt med nye
studier. Senere udsendte fru Esther Tuxen i 1961 en bog om »Niels Peter
Mørch og hustru Elisabeth f . Pingel og deres slægt« og bragte i denne op
lysninger om slægten Ponsaing og dens forbindelser med Mørcher og Pingler.
I efterfølgende optegnelser har vi søgt at finde frem til dokumenterede oplys
ninger om slægten. Der har været korresponderet med adskillige arkiver i
Tyskland og Frankrig. Herhjemme har Landsarkiverne i Odense, Køben
havn, Viborg, Aabenraa været implicerede; ligeledes Rigsarkivet, samt Stads
arkivet paa Københavns Raadhus. Den tyske menighed ved Skt. Petri kirke
har været spurgt, ligeledes Manufakturhandlerlauget, Tøjhusbiblioteket, »Den
gamle by«, Århus, Hærens Hovedbibliotek, Handels- og Søfartsmuseet paa
Kronborg, Geografisk Selskab, Stednavneudvalget, Nationalmuseet, m.fl .
Vi skylder tak til en række venlige mennesker, der har hjulpet til med forsk
ningsarbejdet: genealogen S. Ingemann Nielsen, redaktør Edv. Andersen i
Faaborg, magister Sigvard Skov ved Museet paa Koldinghus, museums
direktør Sigurd Schoubye, museumsdirektør Thorlacius Ussing, W . Limkilde
ved Landsarkivet i Odense, arkivar i Udenrigsministeriet Klaus Kjølsen,
arkitekt Georg Ponsaing og andre medlemmer a f familien.
Den danske slægts stammoder kom til Faaborg i 1758. Hun hed Anna Maria
Petters Datter. H un døde i 1788 i samme by. Hendes tre børn indførte ponsaingnavnet i Danmark. Hvem var hun. Hvor kom hun fra. Hvem var
børnenes far. »Aj intet skabte Gud himlen og jorden«.
Frederiksberg 1974

B odil

og

V iggo Sten M øller

I aarene omkring 1750 var Faaborg endnu kun en lille by med henved
1000 indbyggere. Den bestod mest af lave bindingsværkshuse på een
etage, men havde en ejendommelig kirke fra slutningen af det 15.
aarhundrede, og en byport »Vesterport«, som rest af et oprindeligt
fæstningsanlæg. Paa torvet stod et ensomt klokketaarn - Kampanilen
i Faaborg, som vi nu kalder det - rest fra Set. Nicolais nedrevne kirke.
Først og fremmest havde byen en havn med livlig skibsfart til og fra
Østersøbyerne. Der exporteredes bl. a. korn og brændevin, og impor
teredes tømmer og textiler. En del af disse varer blev bragt videre ud
til danske byer.
I Faaborg kirkes ministerialbog nr. 4, som nu findes i Landsarkivet i
Odense, staar der følgende:
»Aar 1758, Torsdag den 31. Oktober ankom et Fruentimmer her til
Byen ved Navn Anna Maria Petters Datter, foregav, at hun var fra
Esahug, som gjorde Barsel imellem Fredag og Løverdag om Natten
Kl. 2 den 17. November, hun udlagde en Person til Barnefader ved
Navn Johan Joseph Antonius Ponsaing fra Maynts; Onsdag den 22. N o
vember blev Barnet døbt Kl. 12 og kaldet Johan Georgius Jacobus', Hr.
Lunds Kjæreste bar ham til Daaben, velædle Hr. Borgmester M0IImarchs Jomfru Datter Abel Pernille gik hos, og døbt af Hr. Lund.
Mands-Faddere: Tobias Jansen, Hans Hinrich Møllmarck, Jocob Chri
stian Tandrup.«
A f senere oplysninger fremgaar det, at Anna Maria havde to børn
med sig, da hun ankom til Faaborg. Nemlig en søn Joseph Anthon
Ponsaing, og en datter Caroline Ponsaing.
Saaledes introduceredes i 1758 slægten PONSAING i Danmark.
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Man maatte tænke sig, at en høj tfrugtsommelig kvinde, som endda
rejste med to smaa børn, hvoraf den ældste var seks aar, ville komme
til Faaborg, fordi hun havde tilknytning til venner eller familie i byen.
Men kirkedokumentet siger jo ikke nogetsomhelst herom. Fru Tuxen
nævner i sin slægtshistorie, at der er en mulighed for, at Anna Maria,
født ca. 1724, var datter af dejnen i Diernisse ved Faaborg. Denne
dejnedatter blev født 5. juli 1724 og døbt Anna, men naar man gaar
videre i hendes livshistorie, viser denne sig ganske kort, idet hun døde,
kun et aar gammel. Nogen »født« Anna Maria har man ikke kunnet
finde i Landsarkivet i Odense. Selv henviser hun til, at hun kom fra
»Esahug«, men hverken danske experter eller fire arkiver i Tyskland
kender noget til en by af det navn. Selv har vi gisnet paa, at der kunne
foreligge en dialekt- og høreforveksling med Itzehoe, og er blevet
styrket i denne tro af museumsinspektør Skov, Koldinghus og redak
tør Edv. Andersen, Faaborg, som bl.a. henviser til Steen Steensen
Blicher, der i »Den jenarmed Sældaaet« bruger vendingen: »Saa gik A
hjem den laange Vej rint uhd fræ Issehow«. Naar nu Anna Maria til
lige henviser til Mainz, kan man gætte paa, at hun fra denne by er
kommet med flodtransport til Itzehoe, og derfra over land, til f.eks.
ruten Fynshav-Bøjden, eller med anden sejltransport til Faaborg (Årøsund-Assens). »Archiv der Stadt Itzehoe« kan imidlertid ikke finde
oplysninger om navnene Ponsaing, eller Anna Maria Petters Datter,
og det samme gælder »Landesarchiv Schleswig-Holstein«, og ligeledes
»Statsarchiv Würzburg«. Saa er der hendes forbindelse med sprog
læreren i Mainz at finde ud af. »Stadtarchiv i Mainz« har en sam ling
ponsainger i sine kirkebøger. Slægten noteres der fra 1697 til 1764.
Den starter med:
1697. Hubert Poncing, vom Regiment Marquis de Vauban, og hans
hustru Anna Margareta, faar en søn døbt i St. Emmeran kirken den
16. oktober. Han fik navnet Joh. Heinrich Poncing.
O m disse Poncing’er har noget med Ponsainger’ne at gøre, ved man
ikke. Jeg har forgæves i Frankrig eftersøgt en Hubert Ponsaing ved
8

i. Kapellanstræde i Faaborg, hvor Anna Maria Petters Datter boede til sin død i 1788. Foto
fra Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Regimet Marquis de Vauban. Ihvertfald passer navnet Joh. Heinrich
jo ikke med Anna Marias henvisning til en Johan Joseph Antonius
Ponsaing.
1731 døbes Johann Jacob Ponsaing. Hans forældre var Johann, Lehrer
des Französischen, og Anna Franziska. Barnet dør, kun et par maaneder gammel. En ny søn, af samme navn, fødes i 1732 men ogsaa
han dør, kun et aar efter fødslen.
Dette ægtepar Johann Ponsaing og Anna Franziska avler indtil 1742
9-10 børn. Moderen dør 1743 og af de mange børn lever kun to
døtre udover tidlig barndom.
I tidsrummet fra 1743 til 1753 er Johan, eller Johannes, Ponsaing enke
mand, og det kan jo tænkes, at det er i denne periode han har truffet
Anna Maria, hvis det er ham, hun har truffet. Saa gifter han sig igen,
dennegang hedder hans kone Elisabeth Ostheimer. De faar 6 børn 9

to gange tvillinger. Ligesom det første kuld, stærkt præget af barnedødelighed, - tilsyneladende overlever kun en datter de tidligste aar.
1764 dør baade far og mor til de mange ponsainger, hvis levedygtig
hed har været forbavsende ringe.
Vi klarer altsaa stadig ikke, at finde ud af, hvilken Ponsaing fra Mainz
Anna Maria udlægger som børnenes fader, heller ikke, hvorfor eller
hvornaar hun er kommet til denne by, - hendes navn lyder jo udpræ
get dansk. Naar hun i 1758 forlader Tyskland og tager til Faaborg,
kan det vel skyldes de urolige forhold dernede med 6aars krig og sta
dige opgør mellem de tyske stater indbyrdes, med Frankrig o.s.v.
Ingen af hendes to ældste børn, Josehp Anton og Caroline, er tilsyne
ladende døbt i Mainz. Alle tre børn bærer navnet Ponsaing. Joseph
Anton henviser selv til »Boetsheim ved det Collinske« som sit fødested,
en stedbetegnelse, som museumsdirektør Schoubye har udlagt for os
som »Butzheim ved Køln«. Fra denne by har man sendt en forespørg
sel fra os videre til arkivet i »Schloss Brühl«, - desværre kunne intet
findes, selv om sagen blev grundig undersøgt.
Anna Maria Petters Datter blev boende i Faaborg. Hendes navn for
andres gennem aarene til madame Petersen, og tilsidst til enken Pon
saing (Ponseng). O m hendes levevilkaar vides ikke noget. Ved sin død
1788 boede hun i Kapellanstræde, der mest bestod af ganske smaa en
etages bindingsværkshuse. O m hendes begravelse noteres fra Faaborg
Kirkebog 1768-99 (Landsarkivet i Odense) : »Onsdagen d. 27. Februari
døde Madame Petersen i sit Alders 64de Aar og blev begravet paa
Kirke Gaarden Tiirsdagen d. 4 de Mardi, de 2de største Klokker blev
ringet over hende og Jord Paakastelsen blev forrettet af Sogne-Præ
sten velærværdige Hr. Fogh«. Hun fik kort sagt en pæn begravelse,
men hendes børn maa paa dette tidspunkt anses for at være kommet
godt i vej. Hendes bo var ellers beskedent. Ordlyden i skifteprotokol
len fortæller om hendes hjem:
»Skifte efter Madm. Anna Maria Petersen i Faaborg passeret den 27de
Febr. 1788«. Efter sædvanlige formelle indledninger noteres, at retten
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havde »indfunden sig udi en Leievaaning her i Faaborg i det saakaldede
Cappellan-Stræde tilhørende Bodil Maria Hansdatter her i Faaborg,
der hidtil har været beboet af Enken Madm. Anna Maria Petersen,
som har haft samme til Leje da bemte Enke i Dag Morges ved Døden
var afgaaet.« Saa nævnes vitterlighedsvidner og »afdødes hos sig i Tje
neste havende Person Karen Hansdatter. Hvor da mødte Kiøbmand
Hr. Hans Danielsen Brandt ligeledes her af Faaborg.« Denne købmand
Brandt har virket som familiens tillidsmand i forholdet til den aldrende
moder. Han fremlægger i retten et brev, dateret 21/2 1784 »udstedet
af afdødes i Live værende Børn, nemlig Hr. Hans Christian Petersen
paa sin Hustrus Caroline Ponsaing hendes Vegne og Sønnen Johan
Georg Ponsaing som eneste Arvinger -«.
Naar kun de to yngste børn nævnes, maa det sikkert skyldes, at den
ældste søn Joseph Anton Ponsaing, paa dette tidspunkt var paa togt til
Bengalen, og disse ostindienture var jo ofte meget langvarige, - ja fra
et til tre aar.
I brevet, som blev fremlagt af købmand Brandt anføres: »Velædle
Høstærede Hr. Brandt. Det gjør Os meget ondt at min Kones Moder
er saa meget syg. Skulde det saa være at det var Guds Villie ved Dø
den at bortkalde hende, saa er det vores venligste Begjæring, at lade
hende Hæderligen og skikkeligen Begrave, og saa tillige at betale,
hvad hun til en eller anden kunde være skyldig. Da det er os bevidst,
at hendes Boe ikke er af nogen Betydenhed og ikke umagen værd
offentlig at lade forauctionere, saa er det vores Villie at de bedste af
hendes Gangklæder matte med Skibs Lejlighed oversendes tillige med
det nye Omhæng til Sengen og maatte indpakkes i Hendes Eege Skrin.
Hendes øvrige Efterladenskaber behager Hr. Brandt at uddele til Den,
som haver vartet Hende op i Hendes Sygdom eller paa anden Maade
gaaet Hende til Haande. Min Kone saavelsom hendes Broder over
lader alle Ting til Hr. Brandt og giver Dem fuldkommen Fuldmagt
og giøre og lade hvad Dem got syenes, ja de er meget fornøget der
over at Hr. Brandt ville paatage Sig den umage at besørge det paa
il

det beste. Hvad Begravelsen, Rettens Gebyhr og de øvrige udgifter
angaaer behager Hr. Brandt at giøre udlægget som altsammen Til
Takke skal blive betalt. Vi beklager at ikke Hr. Brandt eller Kiæreste
ville Reyse her til Kiøbenhavn at besøge gode Venner. Saa vilde Vi
giøre Os en Fornøyelse deraf at see at forskylde de mange imod os
beviiste Velgierninger igien - Min Kone saavelsom ieg beder flittigen
at hilse Deres Kiæreste og Jomfru Datter og forbliver med sand Høyagtelse Deres meget forbundne Ven«. Brevet er saa paategnet af J. G.
Ponsaing. Det fremkommer fire aar før Anna Maria’s død, og hun
maa da, aabenbart, have været alvorlig syg. Retten overlader til køb
mand Brandt at ordne alt, saadan som brevet angiver. Man noterer
om boet: »En lidet brunmahlet Fyr Skab, i Mk. 8 Sk., et gi. opslaget
Fyr Sengested i M. 8 Sk. 2de Stkr. Dyner i Rd., 2de Pr. Blaargarnslagner 4 Sk. og saaledes videre - et saare beskedent indbo og et par
religiøse bøger. I rede penge fandtes 4 Mk. 1 Sk. Noteret bliver nogle
gældsposter, som Hr. Brandt lover at tage sig af. Skyldig husleje og
forpligtelse overfor hushjælpen til Skt. Hansdag. Til slut bevilger
Skifteretten honorarer til sig selv.
Anna Maria var kun 34 aar da hun bosatte sig i Faaborg med tre
smaa børn. Hvad levede hun af: Dokumenter, som viser, om hun
ejede noget eller fik penge sendende udefra har ikke kunnet findes.
Maaske har kun arbejdet hos velhavende familier i byen. Senere blev
hendes børn godt aflagt, navnlig da den yngste søn, og saa har de
kunnet hjælpe hende.
I købmand Aug. Schrøder’s bog : »Meddelelser om Faaborg Kjøbstad
fra ældre og nyere Tid. 1866«, anføres at kirkeværgen Hans Kaster
har udarbejdet en fortegnelse over begravelser paa kirkegaarden. Vi
haabede der at finde afskrift af en gravsten med oplysninger om Anna
Maria, men blev skuffet. Der staar blot: »Ponsengs Enke i den almin
delige Jord«.
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A N N A M A RIA PE T T E R S D A TT ER S TR E B Ø R N
Det er temmelig begrænset, hvad der kan oplyses om Anna Maria’s
to ældste børn: Joseph Anton Ponsaing og Caroline Ponsaing. O m
den yngste søn, som blev født i Faaborg, og som blev den, der førte
navnet frem i Danmark, vides derimod en hel del. Han blev en kendt
mand i København og en rig mand.
Joseph Anton Ponsaing var født 1752. Det fremgaar af hans gravtavle
ved Skt. Petri Kirke i København. Da hans mor kom til Faaborg,
var han 6 aar. Han valgte skipperfaget, - en naturlig valgt levevej for
en dreng fra skipperbyen Faaborg.
Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg har ham optegnet paa et
par kartotekskort, og det nævnes bl.a. her, at han er født i Aarhus,
hvilket ikke passer. Museets oplysninger giver en detailleret redegø
relse for hans liv til søs. I tjeneste hos »Det Asiatiske Kompagni« og enkelte gange med private fregatter - foretog han 15-16 rejser til
Kina og Bengalen. Ved hjemkomst fra en saadan rejse fik han i 1792
Asiatisk Kompagnis sølvmedaille for »Udmærket Flid og Iver - paa
skønnet herved bliver«. Den første af disse rejser foretog han som
tyveaarig i 1772. Han fungerede da som »Kapt. Haandskriver og Ser
viteur« paa A/K »Dronning Sophie Magdalena«. Der er altid skrevet
om ham, at han døde ugift i 1812, men det viser sig nu forkert. Efter
hjemkomst fra en rejse til Bengalen i 1788-89 blev han gift med Lovisa
Stavanger. Han havde bolig i København i f.eks. Store Strandstrædc
88 og Store Grønnegade 244. Paa flere rejser i tiden fra 1797-99 førte
han fregatten »Enrum«, der var i privat eje, men indtraadte saa igen i
1800 i Asiatisk Kompagni. I Jul. Lehmann: »Til Østen Under Sejl.
1935.« noteres side 80-81 :
U

»Paa Cap de Bonne Esperance. - Den 20. October. Min Fødselsdag.
Vi er nu her. Den 11. October saae vi Landet, men laae med Storm
for Modvind udenfor til den 13. Her ligger det particulære Skib »Eenrum« for hiemgaaende, som laae her for udgaaende, da vi laae her
med »Dannemark« for hiemgaaende. Med Ober Styrmand Tronnier,
som nu commanderer Skibet formedelst Capt. Ponsaing’s svagelige
Sindstilstand, sender jeg dette. Skulde de ikke naae Kiøbenhavn til
Vinteren, saa har jeg bedet ham sende det med Posten, ihvor de end
kommer ind.«
Hvad kaptain Ponsaing har fejlet, anføres ikke (Malaria?). Det var jo
nogle ubegribeligt haarde ture, disse til Kina og Bengalen. Maaske har
forholdene paa det private skib »Enrum« ikke været gode. Disse for
hold har maaske medvirket til, at han igen vendte tilbage til tjenesten
i Asiatisk Kompagni. I Borgerskabsprotokollen paa Raadhuset i Kø
benhavn nævnes han i april 1795. Han optages da som skipper, og det
er her han oplyser at være født i Butzheim. Han fremviser ved denne
lejlighed »Examinations Attest af 25de September 1776« - attesten maa
stamme fra tiden efter hans anden rejse til Kina. 1807 kom han hjem
fra sin sidste kinatur. Han sejlede da som overstyrmand med fregat
ten »Christianshavn«.
»Overstyrmand Joseph Anthon Ponsaings og efterlevende Enke Lo
vise Stavangets fælles Boe, hvis Behandling er begyndt d. 10 Januar
1812« fuldførtes først i august 1813. I dette skifte findes et gældsbevis
fra Frederik Lind (Ponsaing), der har laant 100 Rdl. af sin »stedfader«.
Denne Frederik Lind (Ponsaing) optræder ogsaa i Borgerskabsproto
kollen, idet han i december 1794 faar udpeget skipper Tønnes Dahl
som Curator. Skiftet opgør paa sædvanlig maade med afgifter og ho
norarer og tilsidst uddeles værdierne saaledes : enken Lovise Stavanger
faar 818 Rdl. 4 Mk. 2% Sk. Afdødes broder Johan Georg Ponsaing
- som eneste arving - faar 781 Rdl. 5 Mk. iJ4 Sk., men dette beløb
afgiver han til fordel for enken. Forlods er der fradraget et beløb paa
416 Rdl. 4 Mk. til »jomfru Cathrine Marie Kerschou, den afdødes
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2. Asiatisk Kompagnis fregat »Christianshavn« under indsejling til Københavns red 1806.
Gouache af T. E. Lønning. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. Sin sidste tur til Kina
foretog Joseph Anton Ponsaing som overstyrmand paa dette skib.

Husholderske for ikke af hende for io Års Tjeneste forlangte Løn og
Kostpenge.«
Man bemærker, at der ikke anføres andre arvinger. Skipperen maa
have været uden legitime børn, som dog vel ellers maatte have været
angivet i skiftet. Stedsønnen Frederik Lind (Ponsaing) nævnes heller
ikke - navnet tyder ikke paa, at han var Lovise Stavangers søn. Imel
lem overleverede familiepapirer har vi fundet et stykke, hvor der paa
den ene side noteres tre navne:
»1) Calabrino (?) Paulsen f. Ponsaing. 54 Aar
2) Anna Cathrine (?) Ponsaing
f. 1782 var 1801 i Huset hos T - Kjær i Odense
3) Frederik Lind Ponsaing
Borgerskab 1785/95 . . . 542
kan jo muligen være Børn« - og saa paa den anden side af papiret »af Farbroder Anthon og Kirsten Abildgaard«.
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Frederik Lind har vi set noteret som stedsøn af skipperen. Hvem de
to damer er, ved vi ikke. Maaske steddøtre ? Maaske døtre af Joseph
Anton Ponsaing, men saa burde de dog nok, som sagt, være nævnt
i skiftet. Den mærkelige ordning med jom fru Kerschou, der har tjent
uden løn i io aar. Kirstine Abildgaard. Vi har opgivet efterforskningen.
Joseph Anton Ponsaing har sin gravtavle opsat ved Skt. Petri kirke i
København. Historikeren Louis Bobé, der har skrevet »Die deutsche
St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen« i 1925, gengiver denne minde
tavles ordlyd saaledes:
Zum seligen Erwachen / ruht hier die irdische Hülle / des weiland
Schiffs-Capitain / Joseph Anton Ponsaing. / Gebohren den isten May
1752 / Gestorben den iotenjanuar 1812 / Biedersinn und Glaube an Gott
/ leiteten seine Schritte durch dies Erdenleben. / Friede seinem Staube.
Caroline Ponsaing, gift med Hans Christian Petersen. Caroline var

med ved indtoget i Faaborg. Hun maa være født i tiden mellem 1753
og 1757 - hvor vides ikke. Hun var gift og boede i København i 1784,
da hendes mand skriver til købmand Brandt i Faaborg angaaende
Anna Maria’s sygdom. Men hvem kan finde en Petersen i København.
I borgerskabsprotokollen paa Raadhuset i København findes et stort
antal petersener, som bliver skippere, klædekræmmere og andet. Der
er en, som tager borgerskab som klædekræmmer i april 1761. Han er
født i Flensborg. Men Caroline var paa dette tidspunkt kun 7-8 aar.
1778 vies en H. Chr. P. i hjemmet - det kunne nok passe. Der er en
anden, som faar borgerskab i 1789, men det passer jo ikke rigtigt med
aarstallet 1784. Caroline nævnes ikke i den ældre broders skifte fra
1812-13, maaske er hun død paa det tidspunkt?
Man bemærker, at det er hendes mand, som skriver til Brandt om
Anna Maria’s pleje og evt. begravelse, og at han gør det paa sin kones
vegne. Maaske kan man spore hengivenhed for moderen bag dette brev.
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J ohan Georg P onsaing, født 1758 i Faaborg, død 1834 i København.
O m hans bameaar i Faaborg ved vi ikke noget. Maaske er han kom
met i lære i Odense, da han senere gifter sig med en skipperdatter fra
Skibhusene ved Odense. I borgerskabsprotokollen i København no
teres han xo. oktober 1787 som »Silke-Ulden- og Lærredskræmmer«,
og vi ved fra hans skifte, at han bosatte sig Østergade 11 (Matr. nr. 12.
Øster kvarter), hvor han baade havde bolig og forretning. Huset blev
opført i 1765 til porcelainshandler Severin Ferslew. 1796 ansøger Pon
saing magistraten om en vurdering. (Stadsarkivet paa Københavns
raadhus). Det er ombygget gentagne gange gennem aarene, størst for
andring var en flytning af hovedtrappen fra midten af huset tilhøjre
til yderside tilvenstre, og med en gang ind fra gaden. Huset er et smalt
firefagshus - svarende nogenlunde til nr. 12 og 14 paa den modsatte
side af Østergade - maaske en slags spekulationsbyggeri fra den tid.
Der var stue med butik og indgang til trappe samt tre etager og tag.
Grundstykket var paa 258 kvadrat alen, hvoraf kun 31 var ubebygget
areal. Huset ligger der endnu.
Johan Georg Ponsaing var major i Borgervæbningen, og paa et stort
familiebillede, som nu er i arkitekt Georg Ponsaing’s eje, ses han i fuld
uniform tronende som pater familias, omgivet af sine børn, og med
et symbolsk mindesmærke i baggrunden for den da afdøde hustru.
Det var ved ham, slægtsnavnet førtes videre i Danmark. - Billedet er
malt af S. L. Lange, der var født i Faaborg i 1760, altsaa to aar efter
Johan Georg Ponsaing. De har nok været legekammerater.
Han ægtede 3-10-1795 Kristine Wickelsøe, født 8-3-1767 og datter af
skipper Jens Johansen Wickelsøe og Anna Margrete Andersdatter,
boende i Skibhuse ved Odense (Kirkebog. Landsarkivet i Odense).
De to unge har nok været trolovede i en aarrække, thi da hun - efter
sin fars død - skal skrive under paa et skifte i 1791, ønsker hun hans
medunderskrift. Deres eneste søn blev ogsaa født 2 aar før ægteska
bets indgaaelse.
Ægteparrets datter-datter Elisabeth Mørch skriver om bedsteforældrene :
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»De var saa lykkelige og forelskede i hinanden dette Ægtepar, i de faa
Aar, de var gifte. - Bedstefar vilde altid have hende i sin Nærhed, de
kunde ikke undvære hinanden. Hun opholdt sig derfor altid i en Stue,
der var bag Butikken.« (Bedstemor Pingels Optegnelser, fortsat af
Betty Mørch. 1886).
Den unge kone døde allerede 1807. Hun fødte 8 børn, - hvoraf 5 døde
som smaa.
»Majoren«, som Johan Georg Ponsaing almindeligt kaldes i familie
kredse, indtraadte efterhaanden i en række æreshverv: Han var til
sluttet Skt. Petri Gemeinde (Den tyske menighed) og skænkede den
forskellige gaver. Hans navn finder vi paa en tavle i kirken og paa
en over indgangen til kirkens kontorer. Den er opsat til erindring om
byggearbejder i 1816.1 tiden fra 1811 til sin død i 1834 var han »Kirchenæltester« i menighedens ledelse (Louis Bobé: Skt. Petri Gemeinde).
Hans gravplade findes ved kirkemuren.
Majoren var oldermand i Manufakturhandlerforeningen (nu Dansk
Textil Union) fra 1812-18, et hverv, som han synes at have rygtet
med interesse. I »Manufakturhandlerbladet« fra 19. februar 1921 min
des man ham og beretter om, at laugets ældste protokol fra 1813 ind
ledes med et digt af oldermanden Johan Georg Ponsaing. Det er et
langt, meget kongetro og nationalt digt. Det slutter patetisk med føl
gende linier :
O! med Hiertets Haab, som aldrig sveg,
Sættes Pennen først til dette Blad.
Maatte lille Pen! din mindste Streg,
Tegne Held fo r Konge, Samfund, Stad!

Lad os notere videre angaaende hans officielle optræden, at han gav
100 Rd. til skolevæsnet i Faaborg. I Aug. Schrøders bog om »Faaborg
Kjøbstad« anføres side 231 angaaende legater: »Klædekræmmer Pon
saing paa 100 Rd., der indestaar i Statsgjældens Indskrivningsprotocol,
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3-»Familiebilledet«, malt 1809 af S. L. Lange. Tilhorer ark. Georg Ponsaing. Fra venste ses:
major Johan Georg Ponsaing, Anna Emilie Caroline, Johanne Georgina, Juliane Elise, Anna
Marie og Carl Georg Anton Ponsaing. Mindesmærket tilhøjre symboliserer moderens, Chri
stine Wickelsøes, grav.

F01258. Fundats haves ikke, men efter en Meddelelse har Ponsaing
skjænket Beløbet, under et Besøg her i Byen hos den Plougske Fa
milie, i Begyndelse af dette Aarhundrede.« - Agent Ploug var en
meget betydelig forretningsmand i Faaborg, og Ponsaing har nok
haft handel med ham.
Han skænkede i 1809 en fane til Københavns Stads Compagni, og han
var med paa voldene under forsvaret mod englænderne i 1807.
Ægteskabet blev velsignet med 8 børn, men kun 3 af dem naaede
voksenalderen. Nemlig sønnen Carl Georg Anton og døtrene Anna
Marie og Juliane Elise. To piger døde som smaa ved ulykkestilfælde.
De hed Anna Emilie Caroline og Johanne Georgine. Sidstnævnte om19

kom i 18 io ved styrt fra en postkaret paa rejse fra Helsingør til Køben
havn. Barnets plejemor frk. Jessen, en søster til søhelten C. V. Jessen,
skrev i fortivivlelse over ulykken et langt digt, der begynder saaledes :
Stille Hier te! - O, vær stille!
Det var Almagts Bud - Gud vilde.
Herren gav og tog.
Den anden lille pige blev forskrækket af et nytaarsskyderi i 1810 og
faldt ned af en stol. Hun døde efter faa timers forløb. Udover disse
dødsfald maa ægteparret have haft to dødfødte børn og et, der døde
sammen med moderen i barselseng 1807.
- Efter den urolige krigsperiode omkring 1800 fulgte de økonomisk
vanskelige aar efter statsbankerotten i 1813, tabet af Norge etc. Det
maa ikke have været let dengang at drive forretning. Ikke desto min
dre efterlod Johan Georg Ponsaing meget betydelige værdier ved sin
død i december 1834. Hans boopgørelse findes i kopi i vor besiddelse.
Udover ejendommen og et betydeligt indbo findes værdier i obliga
tioner og aktier til en sum af rundt regnet 27-30.000 Rd. - virkelig
en formue i sin tid. Der gøres bemærkning i skiftet angaaende et brev
om, hvorledes han, efter sin død, ønsker der skal forholdes med hans
efterladenskaber - desværre synes dette at være bortkommet. Der var
tre arvinger, sønnen og de to døtre, repræsenterede ved deres ægtemænd, pastor Pingel, Jylland, og provst Neergaard, Frederikssund.
Formentlig er arven fordelt mellem disse. Johan Georg Ponsaing har
sin mindeplade paa væggen i »Urtegaarden« ved Skt. Petri. Iflg. Bobé
er ordlyden:
Hier ruhet / die irdishe Hülle des / Seiden und Tuchhändlers / Johan
Georg Ponsaing / Major bei der Copenhagener / bürgerlichen Infan
terie / Gebohren d. 25 November 1758 / Gestorben d. 19. December
1834 / W ährend 42 Jahre war er Beamter / bei der St. Petri Kirche /
und von diesen 23 Jahre Aeltester / Thatig, edel und gottesfürchtig /
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war sein Wandel I Friede seinem Staube, / Segen seinem Andenken /
Spruche Salomon io. c. 7. v. /
Ogsaa Kristine Wickelsøe har sin mindeskrift ved kirken. Der sta ar
følgende paa den:
Hier ruhn / die irdischen Überreste / einer / zu høhern Vollendungen
eingegangenen / innigst geliebten Gattin / und zärtlich liebenden M ut
ter / Anna Christine Ponsaing. / Gebohren / d. 5 Mertz A° 1768.
gestorben / d. 19 Julij A° 1807 / Friede Deinem Staube / Du edle
Seele, / wir sehen uns wieder.
Der er en uoverensstemmelse mellem kirkebog, som siger, at Kristine
Wickelsøe er født 1767, og mindetavlen, som angiver aaret til 1768.

JO H A N GEORG PONSAING OG HANS HUSTRUS TRE B Ø RN
C arl Georg A nton P onsaing, ægteparrets eneste søn, blev født den
13. juni 1793 og døde i 1837. Han fulgte ikke handelsvejen, som sin
far, men studerede - noget Johan Georg’s mor nok ikke har haft raad
til for hans vedkommende. En særlig flittig elev har den unge mand
vist ikke været. Vi har en karakterbog fra 1808-12, der rummer tem
melig mange g-?, men dog en gennemsnitskarakter paa mg. Skolen
var streng dengang, og med alt for mange fag: latin, græsk, dansk,
fransk, tysk, hebraisk, religion, aritmetik, geometri, fysik, historie,
geografi, naturhistorie, tegning og kaligraphi. Carl Georg Anton stu
derede jura og gik diplomatvejen, en ikke altfor lukrativ vej, hvis
man ikke var adelig. 1816 blev han »volontør uden løn«, som det hed,
i »Departementet for de udenlandske Sager«. 1818 udnævntes han til
arkivar og fik titlen legationsraad, og i 1832 blev han 3. sekretær. I
»Den danske udenrigstjeneste 1770-1970« giver udenrigsministeriets
arkivar Klaus Kjølsen nogle oplysninger om legationsraadens arbejde
i departementet. Han karakteriseres i 1830 som »en duelig embeds
mand, men tynget af gæld og næringssorger«. Maaske har han ført
for stort hus. Han angiver ihvertfald selv i et andragende om ekstra21

arbejde, at han havde en familie paa xo personer at forsørge. Komme
i bedre stilling i udlandet lod sig ikke gøre, da han var borgerlig.
Han var Ridder af Dannebrog. Bolig i Holmens Kanal.
Den unge diplomat giftede sig med koffardikaptain Larsen’s datter,
Elisabeth Larsen, kaldet Elsebet. Hun overlevede sin mand i 45 aar og

døde først i 1882. 8. mai 1816 skriver han til sin trolovede, der da fyldte
16 aar - brevet er helt præget af tidens sværmeriske tone, det begyn
der med: »Dyrebare inderligt elskede Pige!« og slutter »Din ind til
Døden tro Ven og Elsker, Carl.« Han var da selv 23 aar. Ægteparret
fik fire børn. Herom senere.
A iw a Marie Pousaing, ældste datter af Johan Georg Ponsaing og Kri

stine Wickelsøe. Født 21. december 1795, død 10. marts 1888. Hun
var kun 15% aar, da hun blev forlovet; i 1819 gift med pastor Chri
stian Nicolai Pingel, født 1781 og i 30 aar præst i Dover og Venge i
Jylland. Han døde 1850.
Anna Marie Pingel skrev i 1886 sine erindringer, og hendes datter
Elisabeth Pingel, gift med amtsvejinspektør Niels Peter Mørch fort
satte sin moders fortælling. Disse jævne oplysninger har en vis kultur
historisk interesse.
Den gamle dames optegnelser gengives her:
»Bedstemor Pingels Optegnelser.
20 August 1886.
Da jeg nu er over 90 Aar gammel, er det paa Tiden at optegne nogle
Mindedage og Tider af mit Liv, som det mulig kan more min yngre
Slægt at læse. Jeg er født 1795 i København. Den første tydelige Erin
dring fra min Barndom er, da jeg i mit 5te Aar stod nedenfor Lofts
trappen i min Faders Hus og græd, fordi jeg var for lille til at følge
med Husets Folk op paa Loftet og se den engelske Flaade komme
sejlende imod Byen under Lord Nelsons Anførsel. Dette skete ved
Aarhundredets Begyndelse. Saa oprandt der 6 lykkelige Aar i m it Liv,
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4, 5- Majorens to dotre. Tilvenstre: Anna Marie Ponsaing, gift med pastor Christian Pingel.
Tilhøjre: Juliane Elise Ponsaing, gift med provst Thomas Neergaard.

da min Fader betroede min Opdragelse til Frk Jessen - Søster til Sø
helten Admiral Carl Jessen. Hun blev min kæreste Veninde, da min
Moder døde, og jeg blev hos hende til min Confirmation. I dette
Mellemrum indtraf det ulykkelige Aar 1807 for Danmark, da Eng
land ranede den danske Flaade. Jeg var kun 12 Aar dengang, men
Erindringen om hin Rædselstid staar endnu med uudslettelig Indtryk
for m it Indre. Min elskede Fader, som var Kaptajn ved Borgervæb
ningen maatte i 3 Dage og Nætter være paa Volden udsat for de dræ
bende Bomber. Vi boede midt i Byen. 5 Børn, hvoraf det mindste
var i Aar og den ældste 14 Aar gi. var hjemme, og vi var Vidner til
mange skrækkelige Scener. Vor Præst kom saaledes en N at hjem til
os og sagde: »Her ser I mig med alt, hvad jeg ejer. Præstegaarden
ligger paa Jorden, min Kone og Børnene gaar husvilde omkring.
Frue Kirke og Petri Kirke staar i lys Lue tilligemed alle de omkring
liggende Gader.« Saa kom den 3de Dag og bragte Vaabenstilstand, da
blev det onde værre, thi Røverne kunde nu gaa i Land, hvor de vilde,
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i hele Sjælland. Bjergskotteme spadserede i Frederiksberg Have, og
Landet blev hærget paa alle Maader, - man sagde, at det var en slem
Idé at befæste København. Saa rejste de med hele den danske Flaade
og lod kun nogle Kanonbaade bhve tilbage. Der blev sat en Skam
støtte paa Ulfeldts Plads for General Pepmann, fordi han havde iværk
sat Befæstningen. - Den Dag de faldne danske Søhelte skulde begra
ves, gik Sørgetoget ad Østergade forbi min Faders Hus, og Vinduerne
i begge Etager var derfor fulde af Tilskuere; da jeg gik ud af Gang
døren, stod der en engelsk civilklædt Officer, han spurgte mig, om
det maatte tillades ham at se Sørgetoget fra et af Vinduerne, jeg aabnede derfor Døren, og han gik derpaa ind i Salen, som han forlod
stiltiende, da Sørgeskaren var draget forbi. Hvad mon han følte ved
det sørgelige Syn ?
Jeg var kun 15% Aar, da jeg blev forlovet med Chr. Nicolaj Pingel.
Han var theol. cand. men der gik 8 Aar, inden han blev kaldet til
Sognepræst for Dover og Vænge Menigheder i Aarhus Stift. Vi havde
Bryllup i Novbr. 1819 og rejste saa over til Svejstrup Præstegaard,
som ligger i en dejlig Egn ikke langt fra Himmelbjerget. Der levede
vi stille og lykkeligt i mange Aar med vore 6 kære Børn, indtil Ty
skerne drog ind i Jylland med fjendtlige Tropper, saa vi var helt inde
sluttede og plagede af dem. Efter megen Svaghed døde m in Mand,
og jeg rejste til København, hvor to at mine Døtre boede. To Døtre
fulgte med mig derover, den ene af disse blev gift med Lærer Outzen
og den yngste blev gift med Civilingeniør Mørch, som blev Con
ductor ved Skansegravningen i Fredericia, da Tyskerne atter truede
Danmark. Min Datter med sin lille Pige og jeg fulgte med derover,
dette var 1861, men 3 Aar derefter rykkede Preuserne ind i Jylland,
og min Datter med Børn og jeg maatte flygte til Fyen. N u er der gaaet 22 Aar siden vi kom til Sjælland, og jeg er bestandig
hos min yngste Datter og Svigersøn, hvor jeg nyder kærlig Pleje i
min høje Alder. Jeg har haft 38 Børnebørn, hvoraf kun 24 lever, og
jeg er Oldemor til 6 Børn. - Dette er et kort U dtog af mit lange,
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meget bevægede Liv, men i alt, hvad der har m ødt mig, har jeg er
kendt, at Guds Fred og Naade har hvilet over mig, og derfor vil jeg
love og prise hans Navn til evig Tid.
Anna Marie Pingel,
f. Ponsaing.
Ægteparret Pingel havde 6 børn:
Anna Johanne Dorothea. Ugift.
Nicoline Marie, gift med pastor Chr. Krag.
Georgia Juliane Caroline, gift med lærer Outzen.
Johan Christian. Boede i Bukarest og U.S.A.
Christine Sophie Marie Josephine, gift med sin fætter Julius Marie
Ponsaing, søn af forannævnte legationsraad Ponsaing.
Elsebeth Jacobine Elisa, gift med civilingeniør P. S. Mørch.
Ved Christine Sophie Marie Josephine’s giftermaal med Julius Pon
saing vendte en Pingel tilbage til Ponsaingslægten.
Mellem de 6 børn var der en kvinde, som var karakterfuld og kærlig,
og som hjalp sine søskende paa mange maader. Det var den ældstfødte Johanne, kaldet »Hanne« (født 1821 død 1888). Hun forblev
ugift. Mange aar efter sin død blev hun mindet af mennesker, der
holdt af hende. Hun boede i Silkeborg. Efter en kronik i National
tidende 1945 om slægten Ponsaing etc. kom der breve, som fortalte
om den opofrende og originale kvinde. Fru Karen Margrete O hrt i
Hjørring skrev saaledes til os :
»- Hun boede i et ret stort lyserødt Hus ved Silkeborg Langsø. Ha
ven bag Huset kaldte hun »Dover« og Haven ved Søen »Vænge«. I
»Dover« havde hun lavet en Høj med en Sneglegang opad, hun havde
selv slæbt hver Smule Jord dertil i sit Forklæde. Fra Højen (den staar
for mig som mægtig) kunde man se Byens Torv, hvor der efter Si
gende boede en Købm. Jones, som hun skulde være forelsket i, og
hvis Navn hun skulde prikke paa Blade, som hun spiste! - Ja, i Stuen
var Stjerneloftet, og hver Stjerne havde Navn efter en Præst, Pastor
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Wiberg, Sognepræsten i Silkeb. havde et Tretommersøm i sin Stjerne,
da det betød Ulykke, om en Stjerne faldt ned. - Da hun mente, hun
skulde dø, vist af Mavekræft, gik hun til Snedkeren for at faa Maal
til Kisten, som hun betalte, derfra til Venner og Bekendte for at tage
Afsked og for at bede dem sende hende lidt Mad i de Dage hun laa;
min Bedstemor skulde sende Mælk. M or og mine Tanter skiftedes til
at se til hende i de Dage; M or var der en Aften, da det var lige ved
Slutningen, og M or vilde blive hos hende om Natten, men det var
der ikke Tale om, M or maatte; Hanne Pingel gik ud af Sengen for
at følge M or ud og laase Døren, at Mor ikke narrede hende og blev,
for, som hun sagde: »Jeg er aldrig alene, jeg har Gud«, - næste Formid
dag var hun død.«
En særpræget og sympatisk dame med brune øjne, glat hvidt haar og
runde kinder med smilehuller.
Majorens yngste datter Juliane Elise Ponsaing, født 6. mai 1797, blev
gift med provst Thomas Neergaard, Fakse, Bjeverskov og Stevns her
reder.

L E G A T IO N S R A A D CA RL G E O R G A N T O N P O N S A IN G
OG H U ST R U S B Ø R N
Familien begynder at myldre. Navnet blandes med Pingel, Mørch,
Reumert, Hagen, Hansen, Neergaard m.fl. Vi nødes til at fatte os i
korthed og prøve paa at holde en »Uge linie«.
Legationsraadens fire børn var :
Johan Ponsaing, født 26-8-1820. Død 1900. Provst. Første gang gift
med Polly Gether, datter af postmesteren i Køge. Ægteparret havde
2 døtre: Elisabeth, f. 1859, gift med isenkræmmer Georg Hansen, N y
købing S. (Børn: Polly, Ebba, Aase), og Polly, f. 1864, gift med pro
prietær Lønborg-Jensen, Borrevang, Nykøbing S. (Børn: Edith, Jo
hanne, Rigmor, Else).
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Da Johan Ponsaings første hustru døde, giftede han sig med pastor
Soffmann’s datter Emilie. I dette ægteskab var ingen børn. Provsten
virkede i mange aar ved kirken i Nykøbing S. Hans datter Elisabeth
ligger begravet ved den prægtige blodbøg paa kirkegaarden.
Anna Christine Ponsaing, født 15. november 1821, gift med pastor

Alexander Reumert, præst i Holstebro, og derefter i Sorterup. De
havde 7 børn, hvoraf sønnen Ebth Reumert blev opdraget hos sin
moster Antonia Ponsaing, født 6. marts 1826, gift med professor H ageni Køben

havn. Antonia havde ingen børn selv, og hun fik derfor fra sin søster, der
havde saa mange, den lille Elith, der som bekendt blev kgl. skuespiller.
J ulius M arie P onsaing blev den, der førte ponsaingnavnet videre.
Han blev født 12-12-1822 og døde 25-9-1909. Han blev gift i 1847
med sin kusine Kristine Sophie Marie Josephine Pingel (1828-1912)
fra præstegaarden i Svejstrup. Daabsattesten fra Holmens kirke for
Julius Marie staver hans navn Maria. Den fremlægges for myndighe
derne i Aarhus, hvor han i 1847 søger borgerskab som købmand.
Fra Købstadsmuseet »Den gamle By« i Aarhus har man venligst frem
draget for mig et par oplysninger om Julius Ponsaing. De er hentet
fra forhenværende overbibliotekar, dr, Emanuel Sejrs seddeludskrifter
fra Aarhus Stiftstidende og oplyser, at Ponsaing den 5-7-1847 havde en
annonce i bladet, der lød saadan : Tirsdagen den 6. Juli aabner Undert.
en velassorteret Urtekram-Handel paa det Store Torv No 920. Ved
gode Varer, billige Priser, reel Behandling, haaber jeg at vinde Enhvers
Tilfredshed, der vil beære mig med sin Handel. Ærbødigst
Julius Ponsaing.
Bladet fortæller endvidere den 24-7-1847, at Ponsaing blev »copuleret« i Sveistrup Kirke den 21. Juli med jfr. Marie Pingel. Og endelig
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6. Elisabeth Larsen, kaldet Elsebet, datter af
koffardikaptain Larsen. Gift med Carl Georg
Anton Ponsaing.

7. Carl Georg Anton Ponsaing. Legationsraad, sekretær i »Departementet for de uden
landske sager«.

8. Kristine Sophie Marie Josephine Pingel
fra præstegaarden i Svejstrup. Gift med Ju
lius Marie Ponsaing.

9. Julius Marie Ponsaing. Købmand og for
valter. Legationsraadens søn, der blev gift
med sin kusine.
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bringes dette temmelig triste budskab den 18-3-1848: »At Kbmd.
Julius Ponsaing’s Bo under Dags Dato af undertegnede Skifteret er
taget under Behandling som Fallit, bekjentgøres herved -.« Han flyt
tede til København straks efter fallitten og boede, gennem aarene, m ange steder i hovedstaden, f.eks. paa Nørrebro, i Aabenraa, og Vesterbro
gade 22, hvor ægteparrets 8. barn blev født og døbt i Frederiksberg
kirke. Ved sin død den 25-9-1909 havde han lejlighed i Classenske
Boliger Y 8. Han ejede da »intet«.
Da legationsraaden sad daarligt i det, blev der aabenbart ikke raad til
nogen akademisk løbebane for sønnen. Han beskæftigede sig med for
skelligt. Kaldes normalt i familiekredsen for bogholder. Interesserede
sig for fotografering, som jo var ved at komme frem i hans ungdom.
Ægteskabet har forbavsende sider for den tid. Først fik ægteparret 8
børn, der fødtes med faa aars mellemrum - en storartet flok, som alle
levede - dog undtaget en pige, der døde spæd. Men derpaa opstod
en situation, som medførte, at de to ægtefæller rejste fra hinanden og
levede hver for sig. Han blev vistnok forelsket i en anden kvinde og
fik ihvertfald een datter udenfor ægteskabet. Denne datter blev gift
med en dygtig haandværker i Nykøbing S., og hun, der nu er død, har
fortalt os lidt om en skægget mand, der tog hende paa skødet, da hun
var en lille pige, og at hun faktisk ikke har kendt sin far ret meget.
Situationen har ikke kunnet tolereres af ægtemagen. Hendes sind var
stærkt og religiøst præget, hvilket bl.a. fremgaar af en bog, hun ud
sendte 1877, »Nonnii a Gerpas«. Paa bagsiden staar der, at »Indtægten
uddeles til Fattige«. En levende og fantasifuld personlighed. Hendes
dattersøn, forfatteren Jesper Ewald, har i en kronik i Berlingske A f
tenavis 3-9-1962 fortalt en kostelig historie - maaske nok lidt »oppudset« - om denne karakterfaste kvinde. Han beretter, at hun engang
fik lyst til at besøge den lille kirke paa hjørnet af Nørre Søgade og
Gyldenløvesgade. Den ejes af den katolsk-apostoliske menighed, som
blandt andet mente, at Herren skulle komme, naar de af denne kirke
særligt udvalgte 12 apostle var gaaet bort. Men de gik bort, og Her29

io. Marie Svejstrup Ponsaing. Lærerinde.
Ugift. Boede i sine ældre aar i »Soldenfelts
Stiftelse«.

il. Juliane Elisa Ponsaing, gift med sned
kermester Carl Hansen, Vordingborg. Dat
ter: Gudrun.

12. Johan Thomas Ponsaing. Emigreret til
U .S.A . 1891.

13. Mathilde Larsen, gift med Johan Tho
mas Ponsaing.
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ren kom ikke, og saa blev den gamle dame utaalmodig, slog i bor
det og forlangte at faa alle de penge tilbage, hun havde betalt i ti
ende. Og det fik hun. Flere af hendes børn var tilknyttet menigheden.
Den 24. februar 1912 døde Sofie Marie Josephine Ponsaing. Hun bo
ede da i en pension paa Dr. Priemesvej nr. 7 i stuen - hun gik med
krykker -, og hendes husvært, fabrikant W . Müller melder dødsfal
det til skifteretten. I skiftet, som vi har kopi af, anføres at hun var fra
skilt sin i 1909 afdøde ægtefælle, bogholder Julius Ponsaing, og at hun
efterlader 5 børn med ham, alle fuldmyndige, samt 8 børn af en af
død søn. »Aar 1912 den 18’ marts blev Skifteretten sat paa Birkekon
toret i Overværelse af nedentegnede Vidner, hvor da i Anledning af
Enkefru Kirstine Sofie Marie Josephine Ponsaing, født Pingels Død
bemærkede Skifteforvalteren, at det for ham er oplyst, at Afdødes
Efterladenskaber kun bestaar af ubetydeligt Indbo, Kontrabog N°
3074 med Bikubens Nørrebro Afdeling med indestaaende 332 Kr 79
Øre, Rest af Amsel Meyers Legat, stor 50 Kr, Police Litr. D. N° 244
med Livrente- og Forsørgelsesanstalten af 1842, stor 40 Kr samt Rest
af Johanne Pingels Legat, stort 58 Kr 75 Øre, og at disse Efterladen
skabers Værdi medgaar til Begravelsen, der bekostes af Afdødes Søn,
Assistent Carl Ponsaing. Til denne udlagdes derfor Efterladenskaberne.
Skifteretten hævet
Sylow
Det var bestemt ikke noget bo, der krævede advokatbistand. I boop
gørelsen nævnes kun 5 børn. A f de 8 var følgende døde før deres mor :
Anna Johanne Antonia Elisabeth f. 3-10-1856 - død ugift 1874.
Andrea f. 15-1-1861 - d. 1862.
Christian Henri f. 22-3-1865 - d. 9-5-1909.
De 8 børn havde tilsammen 21 børn, som maa faa en mere spredt
omtale.
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J U L IU S M A R IE P O N S A IN G O G H A N S H U S T R U
K R IS T IN E S O P H IE M A R IE J O S E F IN E ’S 8 B O R N
Marie Svejstrup Ponsaing £ 12-6-1848 - d. 1931. Ugift. Virkede som

lærerinde og udfyldte en plads ved at bære bud fra hjem til hjem in
denfor den talrige familiekreds. Billedhuggeren Susanne Saabye har
modelleret en vellignende buste af hende (ejes af Bodil Sten Møller).
Carl Christian Elias Ponsaing f. 23-3-1851 - d. 1925. Han var præst

ved katolsk-apostolisk kirke i København. Oprindelig uddannet som
kleinsmed og fik broncemedaille for sit svendestykke i november 1871.
Prøven bestod i »Forfærdigelse af et Skraldebor«. Gift med Jacobine
Schou fra Rønne, f. 2-1-1849 - d. 1933.
Ægteparret havde 5 børn :
Marie Elisabeth (tvilling) f. 1. 21-10-1881 - d. 23-9-1945, gift med
dekorationsmaler Bent Lillienskjold, f. 28-4-1868 - d. 5-8-1934. Børn:
Eleonora (Ellinor) og Stella.
Carl Jacob (tvilling) f. 21-101881 -d . 1966. Former paa fabrikken »Nor
den«. Gift første gang med Anna Nielsen, f. 1879 - d. 1951. Gift anden
gang med Kristiane Christensen, f. 1881 - d. 1929. Gift tredie gang
med Marie Hansen.
Børn: 1 Helge, Gunnar, Carla Rigmor, Ingeborg, Axel. 2 Harry, Børge.
Betty, f. 1882-d. 1972. Ugift. Kontoruddannet. En aarrække ansat ved
dagbladet »København«.
Samuel, f. 1885 - d. 1945. Bandagist. Gift med Ellen Medom.
Børn: Arne, Bodil, Eli.
Poul, f. 1886 - d. 1970. Maskinmester i Ø.K., gift med Kamma Jen
sen, f. 1890 - d. 1961.
Juliane Elisa Ponsaing, £ 25-1-1854 - d. 1910, gift med snedkermester

C. E. Hansen, Vordingborg. I aarevis var denne kærlige dame »mor« for
arkitekt Poul Henningsen, naar dennes egen mor, forfatteren Agnes
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Henningsen, var optaget af at skrive. Carl Ewald beslaglagde undertiden
snedkermesterens værksted, da han havde lyst til at sidde der og skrive.
Børn: Gudrun og en plejesøn, Thorvald.
Anna Johanne Antonia Elisabeth Ponsaing, f. 3-10-1856 - d. 1874. Ugift.
Betty Ponsaing, f. 20-1—1859 —d. 3-7—I942- Lærerinde paa Gasværks

vejens skole i 40 aar. Gift med forfatteren Carl Ewald i 1887. Hun
var et enestaaende venligt og dog karakterfast menneske. Fødte altid
sine børn i skoleferierne. Ewald var ikke let at være gift med, men de
to ægtefæller holdt dog sammen gennem et langt liv. Deres datter,
malerinden Lissen Ewald har skrevet vellykket om »Carl Ewald og
hans Kone« (H. Hagerup. 1946) og sønnen Jesper havde en god kro
nik i Politiken 20-9-1953, hvori han fortæller, navnlig om faderen.
Der fortælles stadig gode historier om de to ægtefæller. Da Ewald
engang blev anmodet pr. telefon om at tage et franskbrød med hjem,
mødte han op med brødet i en hestedroske og sig selv i den efterføl
gende. - Betty Ewald maatte engang, i en lidt bestemt tone, bebrejde
en gasværkskoledreng, at han talte lovlig meget med sin sidekam
merat. - Hvad var det du sagde til Fritz, spurgte hun. Og svaret lød:
»Jeg sagde bare, Guj hvor hun raaver.«
Børn: Lissen (Lisbeth) som var malerinde. Jesper, der var journalist
og forfatter. Grete, gift med arkitekten Thorkild Henningsen.
Andrea Ponsaing, f. 1861 - d. 1862.
Johan Thomas Ponsaing, f. 1863. Gift med Mathilde Larsen. Emigreret

til U.S.A. 1891.
Børn: Richard, Rigmor, Henry Kinly, John, Samuel.
C hristian H enri P onsaing, f. 22-3-1865 - d. 9-5-1909. Fuldmægtig
i »Ny Kalkbrænderi« (Petersen & Frimodt). Gift med Marie Larsen,
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14- Carl Christian Elias Ponsaing, gift med
Jacobine Schou fra Rønne.

15. Betty Ponsaing, gift med forfatteren
Carl Ewald.

16. Jacobine Ponsaing med sine to døtre: Marie
Elisabeth Lillienskjold (siddende) og Betty Ponsaing
(Betty Bolle).
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17. Marie Larsen, gift med Christian Henri
Ponsaing.

18. Christian Henri Ponsaing. Fuldmægtig.

19. Familien Christian og Marie Ponsaing. Kun Bet
ty er ikke fodt endnu. De to smaa er Bodil og Aage.
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Knud.

Bodil.

Gunhild.

Georg.

Ellen.

Hugo.

Aage.

Betty.

20. Christian og Marie Ponsaing’s otte børn. »De tre store«, »Drengene« og »de tre smaa«.
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f- 7-4-1865 - d. 22-6-1940, søster til ovennævnte Mathilde Larsen.
Børn: Ellen, Georg, Gunhild, Knud, Hugo, Bodil, Aage, Betty.
Han var periodisk medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte.
Familien - hvor der normalt daglig var 10-12 personer til bords boede i en stor, firkantet villa i Gentofte - den hed Eiram = Marie.
Byen var dengang nærmest en landsbyidyl. Det skete, at fuldmægti
gen var lidt sent paa den til morgentoget. Stationsforstanderen havde
derfor gjort sig det til vane at kikke ud, for at se om han var under
vejs. Saa holdt han toget tilbage, til Ponsaing var naaet frem.
I sine sidste leveaar led Christian Ponsaing stærkt under smerter fra
en kræftsygdom. Han døde i 1909. Hans gravsten staar paa Gentofte
kirkegaard - rejst af venner.
Ved hans død sad Marie Ponsaing tilbage med en børneflok paa 8,
hvoraf den ældste var 21 aar, den yngste 5 aar. Hun viste uendelig
styrke og flid i sin store sorg, for at alt kunne gaa saa godt som mu
ligt. Villaen blev solgt 1913, og familien flyttede til en lejelejlighed i
Hellerup. Senere flyttede hun først til Chr. Richardsvej, derpaa til
Hostrups Have, hvor hun døde i 1940. Et smukt sammenhold har præ
get denne families mange medlemmer.
Marie Ponsaings familie var en interessant kreds af mennesker. Hen
des søster Mathilde rejste som nævnt med sin mand til U. S.A. Hvor
fra hun af og til skrev og fortalte om familieforhold derovre. En bro
der, Lauritz Larsen, løb hjemmefra og gik til søs. Mange aar efter blev
han »fundet« paa Ceylon som hoteldirektør. En anden broder var musik
dirigenten Valdemar Larsen, kendt og forkælet af det halve Køben
havn, ikke mindst paa grund af den feterede varietéstjerne Dagmar
Hansen, der koketterede med ham fra scenen i visen: Valde, Valde,
Valdemar. Maaske har hans spillen »let musik« været noget afen torn
i øjet paa hans aldrende fader, der var stærkt religiøs.
Der bliver flere og flere ponsainger i Danmark. Begynder man at no
tere navne, er følelsen overvældende. Fra »den ukendte Ponsaing i
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Mainz« og »den ensomme Anna Maria i Faaborg« er vokset en klan,
der rækker langt ind i andre betydende familiers liv og virke. Vi skal
til slut ganske kort gennemgaa »vores egen« linie, nemlig:
C H R IS T IA N H E N R I P O N S A IN G O G M A RIE
P O N S A IN G ’S B Ø R N
Ellen, f. 29-4-1888 - d. 21-10-1970. Ugift. Virkede i mange aar ved
N y Kalkbrænderi og Frederiksholms Teglværker. Boede sine sidste aar
i »Haandværkerhaven«.
Georg Henri, f. 15-5-1889. Arkitekt. Gift med Hjørdis Jeppesen. Børn:

Find, arkitekt, og Johan, ingeniør.
Gunhild, f. 13-7-1890. Gift med arkitekt, stadsbygmester Svend Egert

Møller. Børn: Erik, arkitekt, og Ib, gartner og fængselsbetjent.
Knud, f. 4-3-1892 - d. 13-8-1970. Elektrisk installatør. Gift med Ketty

Larsen. Børn: Lise og Inge, d. 1956.
Hugo, f. 12-6-1893 - d. 6-3-1964. Kontorchef i Forsikringsselskabet

Grøn & Witchske. Gift første gang med Erna Jensen: Børn: Birgit
og Jørgen. Gift anden gang med Rigmor Christensen. Barn : Lis.
Bodil. f. 2-3-1897. Gift med arkitekt Viggo Sten Møller (broder til

ovennævnte Svend Møller). Barn: Henrik, journalist.
Aage, f. 20-5-1899. Kontoruddannet og ansat paa Københavns Raad-

hus. Gift med Aase Beck. Børn : Stig, landbrugskonsulent og Hanne,
børnehavelærerinde.
Betty, f. 11-2-1904. Gift med tandlæge Ludvig Buemann, d. 1972.

Børn : Ole, Vibeke og Jens - alle tandlæger.
38

Det har naturligvis ærgret os, at vi ikke kunne komme bagom aarstallet 1758, finde ud af, hvem Anna Maria Petters Datter var. Familie
traditionerne har altid drømt om, at ponsaing’erne nedstammede fra
flygtede Huegenotter, og vi har set hen til en glemt arv i Frankrig,
bestaaende af et dejligt vinslot, hvor vi alle kunne mødes - der findes
flere kombinationer af byer med navne Pons og Saintes. Men beviser
foreligger ikke, og det med Huegenotteme bliver endda lidt taaget,
naar man finder Mainz-klanen i denne udpræget katolske by. Allige
vel er nogle punkter i slægtens historie blevet klarlagt, og det har været
et morsomt detektivarbejde at foretage denne eftersporing.

Bodil og Viggo.
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