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INDLEDNING

Det er Stamtavlerne, som er denne Bogs egentlige 
Udgangspunkt. Men Stamtavlerne giver jo 

kun — sammen med det meget væsentlige: Slægts
sammenhængen — de nøgne Navne og Tal; vore For- 
fædre, vore afdøde og nulevende nærmere og fjernere 
Slægtninge, som vi ikke personlig er kommet i Berø
ring med, bliver kun virkelige for os i samme Grad, 
som vi lærer at kende, hvad der bor i dem, gennem 
Breve og Optegnelser, gennem nulevendes Skildringer 
og — hvor det som her delvis drejer sig om en Kunst
nerslægt — gennem Gengivelse af deres Værker.

En Tak vil jeg gerne bringe de mange, som har 
hjulpet og støttet mig ved Bogens Udgivelse: Den 
Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse og adskillige i 
Slægten med økonomisk Bidrag, Gyldendal og O. 
Lohses Forlag med Billedstof — og ikke mindst de 
mange, som med fortællende Stof, Breve og Billeder 
har været mine Medarbejdere.

*
Gennem Stamtavler, Ord og Billeder skal her skil

dres en typisk dansk Slægt, som gennem syv Genera
tioner forgrenet i mange Familjer stammer ned fra 
Tegnemesteren Troels Pedersen.

»Men hvem er Tegnemesteren?« vil man spørge. 
Troels Pedersen blev født 1742 og voksede op i et 
Skolelærerhjem i Tjæreborg ved Ribe. Slægten var
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ellers Bønder, dog skal hans Mormor have været af 
Præstesiægt. 12 Aar gammel kom han i Malerlære; da 
han var 20 Aar, rejste han til København, men kunde 
ikke faa »nogen Condition efter Ønske«, og tog saa 
igen tilbage til Jylland, hvor han blev Tegnelærer paa 
Brammingegaard hos Cancellisekretær Wormskjold; 
denne anbefalede Troels Pedersen til Geheimekonfe- 
rensraad Reitzenstein, der var Leder af Sorø ridderlige 
Akademi, med det Resultat at Troels Pedersen i 1770 
blev ansat som »Ridsemester« ved Akademiet. Han 
blev gift 1773 med Skovfogeddatteren Mette Sofie 
Krag fra Fyn. Troels Pedersen døde 1816 og hans 
Hustru 1834. Seks Børn fik de, og oftest havde de det 
smaat.

Alt dette lyder saare jævnt. Men der var i hans 
Indre en kunstnerisk Trang; den kæmpede i ham, og 
han gav den i Arv til sine Børn. Gennem hans egne 
Optegnelser, som han skrev for at hjælpe sine Børn, 
lærer vi ham at kende som den, der vel ofte var ned
trykt, »du ved mit Humør, at Sandkorn forekommer 
mig ofte som Bjerge,« skriver han til Datteren Frede- 
rike, men dog var i Besiddelse af aandelig Ligevægt 
og ikke tog sig selv altfor højtideligt. Han lider af Und
seelse og raader sin Datter til i Tide paa rette Maa- 
de at overvinde den, men paa den anden Side er der 
stærk Fremdrift hos ham; vi ser ham som en virksom, 
flittig Mand med Initiativ og Handlekraft, med Kær
lighed til Farver, smukke Linjer og Musik, vi møder 
hos ham det danske Lune, og vi ser ham som en over- 
maade kærlig og omsorgsfuld Fader og Ægtefælle. 
Han har Hjertelag for de smaa i Samfundet, han kom
mer jo selv fra deres Kreds. Og Troels Pedersen er en 
from Mand, mest af alt ønsker han, at hans Børn maa
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vandre paa Guds Veje — om alt dette og meget mere 
kan man læse i »Bromme Mølle«.

Mange af de Egenskaber, som her er antydet hos 
Tegnemesteren, ser man komme frem i en eller anden 
Form i hans Efterkommere lige op til vore Dage. Let
test er det vel at efterspore de kunstneriske Evner, men 
ogsaa de andre baade positive og negative Egenskaber 
dukker tydeligt frem, naar man ligesom i Fugleper
spektiv faar et Overblik over hans 527 Efterkommere 
i syv forskellige Generationer.

*

Lad mig her indskyde en Bemærkning. Der er 
maaske nogle, som vil sige: alt dette vedkommer 
den Slægt, Bogen fortæller om, og ikke andre. Ja, den 
vedkommer først og fremmest Slægten, det er sandt; 
men hvis den, hvad jeg haaber, den gør, giver rigtige 
historiske Oplysninger om en Slægt, der for 200 Aar 
siden er oprundet af Bondeæt og siden i syv Gene
rationer lige op til vor Tid som Kunstnere, Arkitekter, 
Opfindere, Læger, Jurister, Handelsmænd, Forstmænd 
etc. med deres Hustruer har byggetgode danske Hjem 
— ved Dygtighed, Nøjsomhed og Snille, parret med 
kunstnerisk Sans, har været med at præge Dan
mark, saa mener jeg, at den ogsaa har Interesse for 
videre Kredse, at den kan virke med til at vække 
Slægtsfølelsen, Slægtsansvaret hos andre, ikke blot 
til Gavn for den enkelte Familie, men ogsaa for hele 
vort Folk, thi det danske Folk bestaar af indbyrdes 
beslægtede danske Slægter. Herved vil Viljen til at 
værne om Hjem, Familje og Slægt blive styrket, saa 
vi sammen kan modarbejde de nedbrydende, opløsen
de Kræfter, som rejser Hovedet i vore Dage.

*
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Saa fortæller jeg altsaa til Slægten om Slægten, men 
lader hvem der vil kigge indenfor og faa et Glimt af, 
hvad der i Tidernes Løb er foregaaet i de Hundreder 
af Hjem, som stammer ned fra Troels Pedersen.

*
Med stor Varsomhed skal jeg søge at optrække 

nogle af de Karaktertræk, som vi har set hos Tegne
mesteren, og som vi genfinder rundt i Slægten. Vi maa 
dog intet Øjeblik glemme, at Arv og Paavirkning fra 
andre Slægter hele Tiden griber ind. Tanken om egen 
Ringhed og Udygtighed, der baade kan vise sig som 
Mismod, men ogsaa som den Ydmyghed, der ved, at 
man intet kan af sig selv og regner med Kraften oven
fra, præger Troels Pedersen, og den kender mange af 
os. Men ogsaa Pendulsvinget mellem Mismod og Tro 
paa egne Evner, som i det lange Løb giver Stabilitet 
og Ligevægt. Ikke fremragende Evner, men sund Sans 
og ærlig Flid er ogsaa fælles Træk for Tegnemesteren 
og mange af hans Efterkommere. Karakter, Udholden
hed i Prøvelsens Tid kommer klart frem hos Troels 
Pedersen, og den Egenskab har der ofte været Brug 
for i Slægtens forskellige Generationer; jeg tænker 
her f. Eks. paa de mange Mødre med smaa Børn, 
der tidlig blev Enker, og hvor Mor og Børn under 
trange Kaar støttede og hjalp hverandre og holdt ud, 
saa de faderløse Børn klarede sig godt. Baade i Pe
ders, i Hennings, Frederikes og Ove Christians Slægt 
møder vi dem, lige fra Ove Christians Hustru, der blev 
Enke med seks Børn, hvoraf Vilhelm kun var et Aar 
gammel, og ned til vore Dage; der er noget her om de 
stille i Landet, om dem, der i Tro til Gud bærer Byr
der og holder ud.
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Megen Uro og Eventyrlyst havde Troels Pedersen 
i Blodet; den har mange af os arvet; hans Efterkom
mere er spredt over mange Lande, fire af hans Børne
børn var Søofficerer; men Kærlighed til Danmark og 
Hjemlandet ligger dybt i Slægten, ogsaa hos dem, der 
i en Aarrække blev derude. I Afrika og Amerika, i 
Tyskland, Frankrig og England færdes vor Slægt, og 
store Grene af den slog Rod i Sverige og Norge.

Og nu de kunstneriske Evner, ja, de giver sig Ud
slag paa mange Maader; den skabende Fantasi er en 
af de rigeste Aandsgaver, den møder vi hos en Mand 
som Georg Pedersen, der blev en af Storhandelens 
Folk, og hos mange af Slægtens yngste; et vist prak
tisk Snille, som i enkelte Tilfælde bliver til Opfinder
geni, finder vi rundt i Slægten. Ogsaa Jurister og Poli
tikere har Brug for Fantasiens Gave. Men stærkest 
kommer Tegnemesterens kunstneriske Islæt i Slægten 
frem i Musik: hos hans Søn Frederik Wolf og spredt 
rundt i Slægten; en af hans Efterkommere, Johannes 
Viggo Pedersen, er en fremragende Organist ved 
Grundtvigs Kirke. I Arkitektur: Sønnen Henning Pe
dersen, Holger Mundt, hans Datter Karen Clemmen- 
sen, Niels Adolf Koppel, og direkte i den bildende 
Kunst i Hennings Slægt: Carl »Maler«, Henning Kop
pel, i Frederikes Slægt Emilie Mundt, Christoffer 
Mundt, Axel Seehusen, og hos flere af de yngste i 
Slægten, og saa navnlig hos Ove Christians Børn, 
hvor den yngste Sønnesøn Thomas Vilhelm er kendt 
og elsket over hele Verden for sine Tegninger til H. 
C. Andersens Eventyr, der paa en saa forunderlig 
Maade taler til vort Hjerte; hans Hustru var ogsaa 
Barnebarn af Tegnemesteren, og deres Sønner Viggo 
Pedersen og Thorolf Pedersen og deres Børn igen
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hører til vort Lands ypperste Kunstnere; ogsaa Sø
skendeparret Viggo Tuxen-Meyer og Margrethe 
Svenn Poulsen hører til denne Gren af Slægten. Og 
mange andre Steder, f. Eks. i Familjen Sarauw møder 
vi Tegnelyst og Tegnekunst; men der er et typisk 
Træk hos de fleste af de her nævnte Kunstnere: deres 
Maal er at løfte Mennesker opad.

Og mon ikke ogsaa mere end noget andet Troels 
Pedersens Tro til og Bøn om, at Gud vil »lære, lede 
og føre« ham og hans Børn, har virket som et beva
rende Salt gennem de mange Aar.

*
Jeg ved, at der rundt i Slægten sidder mange, som 

med Iver vil gribe denne Bog; det er det, der har givet 
mig Mod til at arbejde med den og nu sende den ud 
i Verden, skønt jeg selv ved, hvor mangelfuld den er. 
Gennem mit Arbejde med Bromme Mølle kom jeg i 
Forbindelse med de fleste af Tegnemesterens nuleven
de Efterkommere, der hører til saa mange forskellige 
Familjer, og syntes, jeg saa et Glimt af Slægtens dybe 
Sammenhæng, samtidig med at jeg prøvede paa at ud
rede Traadene i de forskellige Stamtavler. Det har 
ikke været muligt at faa det fortællende Stof jævnt 
fordelt, men hvis man fra en eller anden Side synes, 
der er kommet for lidt med, saa maa man ikke glem
me, at jeg har bedt hele Slægten om Stof, saa man 
delvis selv maa tage Skyld for Manglerne. Men saa 
beder jeg paa Forhaand om Overbærenhed, baade 
fordi Stoffet kunde være bedre bearbejdet og for 
mulige Fejl og Unøjagtigheder.

At en Slægtebog, som f. Eks. »Bromme Mølle« med 
de personlige og indgaaende Oplysninger om nogle af
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vore Forfædre kan have noget værdifuldt at give Slæg
ten, har jeg i Aarenes Løb faaet mange Beviser paa. 
Jeg skal her nævne to typiske Eksempler. Broncestøber 
Georg Erstad-Pedersen, Aarhus, skriver: »Bogen har 
gjort mine Forfædre til virkelige Mennesker; ved at 
læse deres Breve og følge med i og forstaa deres Glæ
der og Bekymringer er de ophørt at være Sagnfigurer 
for mig; jeg kunde ønske mig som Ingmar Ingmarson 
i Selma Lagerlofs Jerusalem at komme ind i Stuen til 
dem, tale med dem og faa Raad hos dem i Modgangs
tider.«

Det andet Brev, jeg vil citere, er fra en svensk 
Dame, Fru Greta Mundt-Petersen, født Berglund, gift 
med Julius Mundt-Petersen, Moder til otte Børn. Hun 
skriver: »Jag år ju en utomstående; men det år ju 
Julius slåkt och mina egna barns forfådre, boken hand
ler om. Och jag kunde absolut ej varit mer brinnande 
interesserad, om det varit min egen slåkt. På vår våg 
hånga bilder av Caroline Jørgensen och Carl Emil 
Mundt, och tusende gånger har jag stått framfor dem 
och undrat, hur de varo, och hur de haft det. Det år 
ju två så interessanta ansikten. Och nu — genom Edar 
bok, så kånner jag dem ju! Och ålskar och beundrar 
dem! Ack, måtte jag få se, om och blott en aning av 
deras karaktår gå igen hos mina barn!«

Vi kan i gamle Breve og Optegnelser møde levende 
Personligheder, der paa en mærkelig Maade har noget 
bestemt at sige os, hvad enten vi hører til deres Slægt 
eller ikke. *

Mens Tegnemesterens Stamtavle i Bromme Mølle 
kun medtager tre Generationer, er den her i Bogen i 
6 Afdelinger ført helt ned til Nutiden. Saavidt muligt
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er de Børn, der er født inden 1. December 1939 med
taget; der er, Tegnemesteren og hans Hustru medreg
net, 7 Generationer, samt en eneste i Generation 8, en 
lille Dreng, som hører til en fornem og ædel svensk 
Slægt, Lars Gustaf af Petersén, f. 2217 38, hans Olde
mor Asta Terborch, født Mundt-Petersen, er 71 Aar.

I denne Bog fortælles særligt om Generation 3 og 4; 
i nogle Tilfælde er det lykkedes mig at faa Børnebørn 
til at fortælle om Bedsteforældre og saaledes lade 
Erindringerne gaa i Arv til næste Slægtled. Blot nogle 
enkelte levende Træk kan tegne et Menneske, og ofte 
er Børns og unges Iagttagelser klare og skarpe.

Baade i Tekst og i Stamtavler betegnes Tegne
mesterens Børn overalt med Romertal. I Peder, II 
Henning, III Frederike, IV Carl Wolf, V Christiane, 
VI Ove Christian. Af Generation 4, Tegnemesterens 
Oldebørn, lever endnu fem, deriblandt Thorolf Peder
sen. I de 6 Stamtavler er for Overskuelighedens Skyld 
de to første Linjer ens, hvorefter de fortsætter med 
Efterkommere af en af de 6 Søskende.



I

PEDER PEDERSEN OG HANS SLÆGT
Herunder Familjerne: Liebe, Schram, Cros Dich, Høyer, de Lancy

Det var en mærkelig Skæbne, Tegnemesterens æld
ste Søn fik. Man kan ikke lade være at tænke, at 

adskilligt af det, den gamle Tegnemester digtede og 
drømte for sine Børn, gik i Opfyldelse i hans ældste 
Søns Liv. Æventyrlyst maa Peder have haft, men den 
var forenet med en stor Arbejdsevne, ja man kan sige 
Arbejdsglæde, og hertil kom en overordentlig stor 
Samvittighedsfuldhed overfor alt det, der blev ham 
betroet.

Peder Pedersen (1774—1851) blev Student i 1793 
og tog i 1796 juridisk Eksamen; derpaa blev han Læ
rer hos Consul Blicher Olsen i Tanger, og herigennem 
kom han ind paa den diplomatiske Løbebane. Da en 
voldsom Pest i 1799 tvang Consulen til at rejse bort 
med sin Familje, overtog Peder Konsulatets Forretnin
ger og holdt tappert ud under farlige Forhold; senere 
fik han selv Stillingen som Konsul, men blev i 1802 
med Titel af Konsul og fungerende Chargé d’affaires 
sendt til Philadelphia og levede her som Danmarks 
Repræsentant til han i 1831 tog sin Afsked. 1805 blev 
han Generalkonsul, 1815 Ministerpræsident og Ge- 
heimelegationsraad.

Han varetog sine Landsmænds Interesser, opholdt 
sig flere Gange længe i Washington og undertegnede

2
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bl. a. dansk Handelstraktat med U. S. A. Han blev 
gennem Ægteskab knyttet til fine og fremragende 
Slægter. Hans Faders Glæde var stor, da han i 1814

Geheimekonferensraad Peder Pedersen, 1774—1851.

som en fornem og indflydelsesrig Mand kom hjem 
paa Besøg; hans første Hustru døde under Opholdet 
i Danmark, men han blev atter gift med en ameri
kansk Dame; de kom sammen hjem til Danmark og 
førte stort Hus i deres smukke og stilfulde Ejendom 
i Kronprinsessegade. Det ses tydeligt af Søsteren Fre- 
derike Jørgensens og Søsterdatteren Caroline Jørgen-
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C. C. V. Liebe og Anne Sophy Liebe med Børn.

sens Breve i Bromme Mølle (S. 163), at man med stor 
Ærefrygt saa op til ham og hans Hustru.

Og det Skær af Fornemhed, som prægede Hjemmet 
og vel navnlig Grandmama, gik i Arv til Børnene, ikke 
mindst til Datteren, der blev gift med Geheimekonfe- 
rensraad Liebe.

Der fortælles, at Familien Pedersen ikke syntes om, 
at hun gik med »den lille Jurist«, han ansaas ikke for 
fin nok! Paa Familiebilledet ser man hende som en 
stout og statelig Moder, og hele Livet igennem lige til 
hendes sidste Dage var hun og hendes Hjem præget 
af en Fornemhed, som ikke kunde undlade at impo
nere hendes Omgivelser. Men samtidigt var hun et 
elskeligt og kærligt Menneske, der har sat stærke Spor

2*
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i den højtbegavede Slægt, hun blev gift ind i. Om 
Vinteren boede Familien i Bredgade Nr. 30, som end
nu er i Slægtens Eje, og om Sommeren i en herligt 
beliggende Villa ved Bagsværd Sø.

Som et snurrigt Eksempel paa, hvorledes Forholde
ne var i Hjemmet, har Datteren Mimi fortalt, at hun, 
til hun var 50 Aar, aldrig færdedes alene paa Køben
havns Gader, men altid var ledsaget af en Tjener, og 
det var ikke altid hende, der bestemte Farten. Det 
kunde nemlig hænde, at Tjeneren mødte en af sine 
kvindelige Bekendte, og saa maatte hun undertiden 
staa i en halv Snes Minutter paa Gaden og vente, til 
han fik Tid til at gaa videre.

Anne Sophy Liebes Sønnesøn, Carl Axel Liebe, har 
fortalt lidt om sine Barndomserindringer fra det gamle 
fine Hjem:

»Vi — min Søster Inge og jeg — var altid glade, 
naar vi skulde »ned i Stuen«. Vejen fra 2den Salen 
forbi den amerikanske Gesandt Svensson paa 1ste Sal 
var jo ikke saa lang, men naar Tjeneren Fritz havde 
lukket os ind til Farmor, ja saa var det, som kom vi 
fra den ene Verden til den anden.

Et bedre Hjem end det vi Børn voksede op i paa 
2den Sal, kan vist ikke godt tænkes, saa naar vi var 
saa glade for at komme ned til Farmor og Tante Mimi, 
laa det sikkert i, at vi blev delagtige i en anden Tid, 
end den vi var vant til at leve i. Det er svært nu 
at sige, hvad der dengang for os gjorde Forskellen.

De tykke bløde Tæpper paa Gulvet og de svære 
mørke Gardiner for Vinduerne, der udelukkede saa 
meget Dagslys, at Stuerne ud mod Gaden næsten 
altid henlaa i Halvmørke, har vel nok gjort sit. Der
næst selvfølgelig alle de frygtelig mange og fine Nips-
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ting, som vi slet ikke turde nærme os — og Pianolaet! 
Ja, Pianolaet var en Oplevelse for sig. Hvor var jeg 
stolt, naar jeg trædende Pedalerne, lod Faust’s Valse 
tone ud i Stuerne, mens Farmor med sin Stanglorgnet 
og fint stivede Kappe med de farverige Silkebaand 
andægtigt lyttede til i Sofaen, og »Mimi« paa en lille 
Skammel tæt op mod Pianoet forsøgte at opfange 
Melodierne.

»Og saa glemmer du, Carl Axel, ikke at spille 
»Dance des Papilions« — vel?« Min Farmor var den 
eneste i Familien, der ikke brugte Kælenavne til os 
Børn, og alene af den Grund holdt jeg saa meget af 
hende.

Gesandt Svenssons to smukke Døtre kom af og til 
paa Besøg. Saa fik vi The og fine Kager. Den yngste 
Datter Viola, der var en sjælden Skønhed, var min 
første »Kærlighed«, og man kan maaske derfor for- 
staa min Sorg, da jeg erfarede ved Selvsyn, at hun 
ligesom alle de andre amerikanske Damer, der nu og 
da kom paa Besøg, altid efterlod et stort Stykke af en 
Kage paa Underkoppen. Det var »fint« i Amerika, 
men var ikke blevet taalt paa 2den Sal.

Jeg har aldrig set min Farmor ude af Ligevægt, men 
en Raslen med Stanglorgnetten og et Par Rynker paa 
Næsen tilkendegav, at der var noget, der ikke pas
sede hende.

»Farmor, maa jeg ikke nok faa lidt mere Sovs?« 
Min Farmor saa paa mig, vendte sig halvt om i Stolen: 
»Aah, lille Anna, vil De servere »Saucen«! for Carl 
Axel.«

Naar vi rejste os fra Middagsbordet, aabnede Fritz 
Fløjdørene ind til Stuerne, og Farmor gik først med 
Bordklokken i den ene Haand og et lille Sjal i den
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anden. Pigerne og Fritz maatte nu Aftenen igennem 
skiftes til at holde Vagt i en tilstødende Stue for at 
høre, naar Farmor ringede med Klokken. Maaske 
ønskede hun et Stykke Sukker mere i Kaffen, eller 
der laa noget paa en anden Stol, hun vilde have til sig; 
det var ikke »passende«, at vi Børn hjalp hende — 
Farmor ringede paa Klokken.

Hvor ofte hændte det ikke, at Farmor lidt før Bar
nepigen fra 2den Sal kom og hentede os, langsomt 
rejste sig fra sin Stol og i et gammelt Chatol hentede 
et eller andet frem. »Dette, Carl Axel, skal du have 
som Erindring om mig, naar jeg nu snart ikke er mere. 
Mon du altid senere vil tænke kærligt paa din gamle 
Farmor?«. »Ja, Farmor, det kan du tro!«

Dette Løfte er ikke svært at holde.«
Anne Sophy Liebes Søn, Carl Julius Otto Liebe 

(1860—1929), blev ligesom sin Fader en af vort Lands 
fremragende Jurister. Han fortsatte sin Faders store 
og højt ansete Sagførerforretning og opøvede som 
Højesteretssagfører en fremragende Veltalenhed. Sam
tidig var han i Forretningslivet Medlem af en Række 
Bestyrelser. Han var Formand for Dansk Sagfører
forening fra 1910 og for Sagførerraadet fra 1918. Med 
sin skarpe, klare Forstand forenede han et varmt og 
kærligt Hjerte, og sammen med sin fint kultiverede 
og meget smukke Hustru skabte han et fornemt, gæst
frit og hyggeligt Hjem om Vinteren i Bredgade, om 
Sommeren ude i Rungsted.

Han var ikke som sin Fader aktiv Deltager i Dan
marks politiske Liv, men kom dog i en kort og storm
fuld Periode til at lægge Haand paa Statens Ror. Det 
var, da han den 29. Marts 1920 paa Opfordring af 
Kong Christian X paatog sig Dannelsen af et Mini
sterium som Afløser for Zahles. Ministeriet blev sam-
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mensat af Mænd, der stod helt udenfor aktiv Politik. 
Liebe var selv Justitsminister. Man udskrev Valg til 
Folketinget, men vilde ikke indkalde Rigsdagen til 
Møde om Krisen. Det var stormfulde Dage i Hoved
staden. Generalstrejken truede, og ingen vidste, hvor
ledes Forholdene kunde udvikle sig. Kongen fulgte 
da det Raad, der blev givet ham, at indlede Forhand
linger med Partiførerne, hvorefter et med parlamenta
risk Garanti underbygget Forretningsministerium gik 
i Gang med at afholde det af Liebe udskrevne Folke
tingsvalg. Ministeriet Liebe, der, som Københavner
vittigheden udtrykte det, »begyndte med Liebe og 
endte med Hass« (Hass var Undervisningsminister) 
varede kun fra 29. Marts til 2. April 1920. Hele 
Episoden viser Otto Liebe som en modig Mand, 
der i en Krisetime satte alt til Side for at staa sin 
Konge og sit Land bi; dette skete kort før Danmark 
oplevede den lykkeligste Time i vort Liv som Nation: 
Genforeningen med Sønderjylland.

Otto Liebes Søn, Carl Axel, har to Sønner, Dat
teren Inge er gift med Legationssekretær Rolf Kiær; 
de har en Søn og to Døtre.

Begge Peder Pedersens Sønner fik fra deres Moders 
Slægt et fransk Navn foran Navnet Pedersen, og se
nere har deres mandlige Efterkommere bevaret disse 
Navne, henholdsvis Izard og de Lancy, og bortkastet 
Navnet Pedersen.

Den ældste Søn, William Izard Pedersen (f. i Ame
rika 1829, d. i Aalborg 1885), havde syv Børn, og 
hans Datter Anna fortæller, at Familien, da hun var 
Barn, tilbragte den ene Søndag hos Liebes og den 
anden hos Bedsteforældrene i Kronprinsessegade, hvor 
hun husker Bedstemoderens fine Stue. Hun husker
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Politiassistent C. V. Schram og Sophie Schram med Børn.

ogsaa, at Grandmama kom paa Besøg i hendes Hjem 
Juleaften og sad med hendes lille Bror paa Skødet. 
William Izard Pedersen og hans Børn holdt alle af 
Musik, og han lærte Børnene at synge. Naar de saa 
kom paa Besøg hos Liebes, stillede han dem alle syv 
paa Rad og lod dem synge. Denne musikalske Evne 
findes ogsaa hos hans Efterkommere.

William Izard Pedersens ældste Datter, der hed 
Sophie Izardine Pedersen, blev gift med Politiassistent 
Schram, de havde to Børn, Sønnen Peder William 
Schram var Farmaceut og Direktør i Helsingborg, han 
døde kun 37 Aar gammel, og hans Hustru sad alene 
tilbage med to Smaapiger paa fire og to Aar; vi vil 
gentagne Gange her i Bogen møde, at en Mor, der 
tidlig blev Enke med smaa Børfi saadan som her, tap
pert tog Opgaven op og fik Hjælp til at opdrage Bør
nene og skaffe dem en god Uddannelse. Fru Schram
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Slagteridirektør W. Høyer og Dagmar Høyer med Børn.

er ansat i E. Haases Bogforlag. Hendes Svigerinde, 
Ebba Schram, gift med Overassistent Ove Petersen 
i Københavns Telefon A/S, er uddannet som Guld
smed og blev som første kvindelige Medlem optaget 
i Guldsmedelauget; senere fik hun Tilladelse til at 
føre Mester-Navnet. Om sin Morfar fortæller hun:

»Min Morfar,William Izard Pedersen, døde før Mor 
blev gift, men gennem Mors Omtale af sin Far har jeg 
dannet mig et Billede af en fin, stilfærdig, til det yder
ste nobelttænkende mild og god Mand, som var knyt
tet meget inderligt til sin Kone og sine Børn. Han har 
altid staaet for mig som Billedet paa ædelt Sind, en 
fin Mand af den gamle Skole.

Om Mor kan jeg ikke sige noget bedre, end at hun 
var sin Far lig, et rent Sind, en kærlig Hustru, en 
vidunderlig Mor!«
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William Izard Pedersens næstældste Datter Dag
mar blev gift med Wilhelm Caspar Høyer, Slagteri
direktør i Thisted, og dennes ældste Søn fulgte efter 
Faderen i samme Stilling. Han er en af dem, der har 
stor Interesse for Slægten, og paa sin Væg har han 
hængende parvis samlede Billeder af seks Generatio
ner baade paa sin Fars og sin Mors Side; han har 
fire Børn.

Om sine Forældre og deres Hjem fortæller han 
følgende:

»Min Far, Wilhelm Caspar Høyer, f. i Aalborg d. 
3/2 1860, ældste Søn af en af Aalborgs gamle, solide 
Købmænd, Henrik Nicolaj Stilling Høyer og Hustru 
Julie Elisabeth Petrea, f. Wiberg, er udgaaet fra Aal
borg Latinskole og søgte videre Uddannelse i Aalborg 
Diskontobank. Han blev d. 14/n 1890 gift med Dag
mar Agnes Pedersen, f. d. 9/s 1866 i København, Datter 
af Løjtnant i Marinen, senere Kommandør, Udskriv
ningschef i Aalborg, William Izard Pedersen og Hu
stru Caroline Vilhelmine, f. Beitzel. Som ung tog Mor 
Undervisning paa Fru Kellers og Frk. Gåtjes Sang
konservatorium og i Klaver hos Fru Agnes Adler i 
København. Allerede som ganske unge deltog baade 
Far og Mor i Aalborgs Musikliv og sang i et Kor 
under Ledelse af Professor de Meza, daværende Or
ganist ved Budolfi Kirke. Efter deres Bryllup rejste 
de til deres nye Hjem i København, idet Far havde 
faaet Stilling paa Livsforsikrings-Selskabet »Dan- 
mark«s Hovedkontor, som han imidlertid allerede for
lod Aaret efter. Ogsaa her dyrkede de Sangens Glæ
der blandt andet som Medlemmer af Cæcilieforenin- 
gens Sangkor under Ledelse af Komponisten N. W. 
Gade og medvirkede her ved flere Koncerter.
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Herefter flyttede de til Silkeborg, hvor Far fik en 
Stilling som Bogholder paa A/S J. D. Koopmanns 
Svineslagteri. Her fødtes deres tre Børn Ralph, Elly 
og Gerda. Som de Musikmennesker, de var, aabnede 
hurtigt Dørene til de bedste Hjem sig for dem, og de 
vandt sig gennem Aarene en ret stor Venneskare. — I 
Aaret 1898 indviedes Firmaets nye Slagteri i Thisted, 
for hvilket Far var udnævnt til Direktør, og vort 
Hjem flyttedes samme Aar hertil. Under hans Ledelse 
voksede Slagteriet meget stærkt, han var en dygtig og 
anset Mand, meget belæst og med mange Interesser, 
og han helligede det hele sin Arbejdskraft. Han var 
en god Mand og kærlig Fader for os Børn, og i For
bindelse med Mor skabte de to et Hjem for os saa 
mageløst. Med Mors Egenskaber, dygtig, hjælpsom, 
opofrende og uegennyttig og med et lyst Sind omfat
tede hun ogsaa den øvrige Familie og Hjemmets Ven
ner. Mor var umaadelig gæstfri og havde en Evne til 
med smaa Midler at skabe en Hygge, som omtrent alle 
Slægtens Medlemmer har nydt godt af; ogsaa for 
Ungdommen var Hjemmet altid aabent, og det glæ
dede Mor, at hun derved ikke alene knyttede os men 
ogsaa vore Venner og Veninder til dette. Hjemmets 
Minde- og Festdage havde en stor Plads i Mors Hjer
te, og hun evnede at skabe en Stemning saa festlig 
og hyggelig.

Jeg mindes med Glæde Julens Fester fra Barndom
men og helt op til, da jeg selv kom med Kone og 
Børn; man følte Højtidens festlige Stilhed, mærkede 
aldrig Travlhedens Forvirring, intet manglede, alt var 
i Orden, forberedt af hende. Ogsaa i dette Hjem dyr
kedes Musik og Sang i en Aarrække sammen med 
nogle andre Familier. Jeg mindes i Anledning af Af-
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holdelse af en Koncert —Faust med Solister, Kor og 
Orkester —, at Damekoret en Aften øvede i vor Spise
stue, hvor Klaveret var anbragt i et Hjørne; vi 3 Børn 
havde faaet Lov at være oppe og havde om Eftermid
dagen forberedt os paa Narrestreger, idet vi havde 
tegnet nogle Hoveder paa et Par Stykker Pap paa en 
Pind og under Sangøvelsen ubemærket anbragt os 
med disse bag Klaveret, pludselig stak vi saa disse 
Hoveder op over dette med det Resultat, at Damernes 
Sang endte i vild Latter, og efter at vi havde gentaget 
Eksperimentet en Gang til, maatte Mor paatage sig en 
streng Mine og kommandere os i Seng.

Mor havde ogsaa en poetisk Aare og skrev enkelte 
Smaating, ligesom hun ved givne Lejligheder indenfor 
Familien altid »gjorde« en Sang. Med sit lyse Syn paa 
Livet og sin udprægede optimistiske Indstilling holdt 
hun meget af i en hyggelig Mørkningstime sammen 
med Mand og Børn at bygge Luftkasteller altid med 
det Udgangspunkt, at hun paa en eller anden fornøje
lig Maade kom i Besiddelse af Pengemidler, og mange 
er de Forbedringer af Hus og Have og andre Ting, 
som i saa Fald kunde foretages, ligesom alle de luk
suøse Rejser til fjerne Egne, som i Tanken blev fore
taget, og Mor havde en Evne til at rive os alle med, 
saa man omtrent oplevede det hele.

Det var dog ikke lutter lyse Dage, mine Forældre 
oplevede, ogsaa de mørke Dage med Sygdom og Be
kymringer vandt i Tidernes Løb Indpas i Hjemmet 
og ramte saavel Fader og Moder som os Børn. Lille 
Juleaftensdag, d. 23. December 1925 faldt Mor paa 
Gaden, som paa Grund af et stærkt Islag var meget 
glat, og brækkede sit venstre Haandled. Haanden 
blev lagt i Gibsbandage, hvorved Mor blev tvunget
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til Uvirksomhed, hvilket var strengt for hende, som 
altid før havde saa stor Trang til at være med i alt i 
sit Hjem, og nu selv skulde have Hjælp af andre. 
Bruddet foraarsagede en Knogletuberkulose, som og- 
saa bevirkede, at den ene Fod blev lagt i Gibs, og det 
sidste halve Aar blev Mor bundet til en Rullestol. Lige 
efter Nytaar 1927 blev Mor indlagt paa Sygehuset i 
Thisted for at faa nogle Lysbehandlinger, men alle
rede den 21. Jan. døde hun pludselig 60 Aar gammel 
af en Blodprop og blev d. 28. begravet fra Thisted 
Kirke og fandt sit sidste Hvilested paa Kirkegaarden 
her. Det var et stort Slag for Far og os og et uerstat
teligt Tab for Hjemmet, hvor Mor fyldte saa godt, 
men det mildnedes dog i nogen Grad for Far ved min 
ældste Søsters Forbliven hos ham, og ved Omhu og 
Kærlighed søgte hun at være noget af det for ham, 
som han havde mistet ved Tabet af Mor. Far ramtes 
pludselig en Dag tre Aar senere af en Hjerneblødning, 
som i Forbindelse med Aareforkalkning foraarsagede 
hans Død d. 8. September 1931, og han blev begravet 
fra Thisted Kirke d. 12. s. Md.

Det glæder mig at se, at saavel Musik som Anlæg 
for Tegning fortsætter i vor Slægt og dyrkes af alle 
Generationer, ogsaa af mine Børn.«

Dagmar Høyer, f. Pedersens yngste Datter Gerda 
er gift med Bankdirektør Jens Christian Selmer Pe
tersen i Holstebro Landmandsbank; der er to Børn: 
Anne og Henning Izard Selmer Petersen.

William Izard Pedersens Datter Anna blev i 1891 
gift med Louis Charles de Cros Dich; hun er en af 
Slægtens tapre Enker; kun syv Aar fik hun Lov at 
leve med sin Mand, da han døde, var hendes Børn
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Skibsfører C. G. Izard Pedersen Kaptajn Julius de Lancy Pedersen,
1868-1931. 1832-1913.

seks, fem og et Aar gamle. Hun blev Asylmor i Ny
boder og har beklædt denne Stilling indtil for faa Aar 
siden; da hun stod ene, aabnede hendes Bror og Svi
gerinde i Thisted gæstfrit deres Hjem for hende og 
Børnene en hel Sommer. Hendes ældste Søn er Re
daktionssekretær ved Jyske Tidende, og har to Børn. 
Datteren, Ebba, er Oldfrueassistent i Viborg.

Den yngste Søn er Maskinmester, han er Specialist 
i at fotografere Landskaber og Skyer, hans Optagelser 
vidner baade om fin Natursans og teknisk Dygtighed.

William Izard Pedersens ældste Søn Carl Georg 
var Skibsfører. Hans yngste Datter er gift med sin 
Farbror William Izard Pedersen, som har været Inge
niør i Store Nordiske. Af hendes to Brødre er den ene 
Direktør for Skandinavisk Rejsebureau i Paris, den 
anden cand. jur. og Assistent i Finansministeriet.
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Peder Pedersens yngste Søn, Julius de Lancy Pe
dersen (1832—1913) blev Søofficer og Kommandant 
paa Christiansø. En Søn af ham drog til Argentina, 
og en Datter Maria lever endnu i København sammen 
med sin Halvsøster Frk. Ragnhild Wendt.

Vilhelm Pedersen: Tegning.
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HENNING PEDERSEN OG HANS SLÆGT
Herunder Familjerne: Saabye, Barfred, A. D. Jørgensen, Erstad, 

Møller m. fl.

Iden gamle Familjebibel, paa hvis første Blad Teg
nemesteren nedskrev de største Begivenheder i 

sin nærmeste Kreds, staar der: 1775 d. 10. Dec. en 
Søndag, den anden Søn, døbt 15. Dec. og kaldt Hen
ning; blandt de syv Faddere nævnes bl. a. Professor 
Borch og Greve Schack til Schackenborg. Han blev et 
Søndagsbarn, men han kom ikke sovende til det, ud
holdende arbejdede han, og det var ofte svært for ham 
og hans Hustru at skaffe Udkomme til den store Fa- 
milje; Brevene i Bromme Mølle giver et levende Bil
lede af ham.

Hans kunstneriske Evner og solide praktiske Sans 
i Forbindelse med alsidig Uddannelse prægede hans 
Livsgerning, især paa Bornholm, og at hans Navn er 
endnu kendt og anset paa den danske Klippeø mod 
Øst, derom vidner bl. a. en Kronik af Arkitekt Thor- 
sen i Bornholms Tidende 8., 12. og 15. Oktober 1938; 
jeg giver her et kort Referat af hans fyldige og smuk
ke Vurdering af den Betydning, Henning Pedersen 
har haft baade for Bornholm og for det øvrige Land, 
dels som Arkitekt dels som den, der oprettede de før
ste tekniske Skoler og herigennem gav Stødet til 
Haandværkernes teoretiske Uddannelse.
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Henning Pedersen fik Brug for sin alsidige Uddan
nelse som Officer, Landmaaler og Bygningskyndig, 
da han — som er født i 1775 — kom til Bornholm i

Major Henning Pedersen, 1775—1837.

1816 som Leder af et helt Dusin Landmaalere for at 
foretage den første paa geometrisk Opmaaling base
rede Matrikulering af Bornholm. Det tog ham 16 Aar 
at gennemføre den.

Men Major Pedersen, som han blev kaldt, fik dog 
sin største Betydning paa Bygningsvæsenets Omraa- 
de, hvor hans æstetiske og praktiske Sans satte dybe 
Spor i den vanskelige Overgangstid fra Bindingsværk 
til grundmurede Huse. Haandværkerne havde den

3
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Idé, at der skulde Bindingsværk til for at holde sam
men paa Huset, og man har et Eksempel paa, at en 
Nybygning i 1820-erne kaldes tarvelig, fordi den er 
grundmuret udelukkende af Mursten.

I 1825 oprettede Henning Pedersen sin første Teg
neskole, som det første Aar havde til Huse i hans 
egen Ejendom og Bopæl i Laksegade, efter den senere 
Ejer nu kaldet »Det Erichsenske Hjem«. Henning Pe
dersen ombyggede Huset, der var opført i 1807, saa- 
ledes at det nu baade fik den store Tagkvist og den 
maleriske Lillekvist ved Gavlen. Huset er nu fredet. 
Ved denne Ombygning kom Huset til at virke liv
ligere, men bevarede dog sin rolige Idyl under de høje 
Trækroner. Tegneskolen skal have været i Stuen til 
Gaden, en 3-Fags Sal med hvidskuret Gulv og Udsigt 
gennem en dobbelt Fløjdør ud til den parklignende 
Have. I 1830 blev Skolen flyttet til Borgerskolens Lo
kaler paa Store Torv, det nuværende Amtsbibliotek, 
hvor der var Aftenskole tre Gange ugentlig i to Timer. 
Major Pedersen var det første Aar selv Tegnelærer 
og Skolens Leder. Senere var han en Tid fraværende, 
idet han med Støtte af det Rejersenske Fond oprettede 
lignende Tegneskoler i Slagelse og Roskilde.

Henning Pedersen virkede i Rønne som Landin
spektør og Tegnelærer til sin Død i Februar 1837. 
Hans Hustru, Caroline Sophie Voigt boede ligeledes 
i Rønne til sin Død, 26. Februar 1844.

Frugterne af Henning Pedersens Virksomhed viser 
sig i de mange smukke Bygninger rundt om i Rønne, 
enten tegnede af ham selv eller tegnede og opførte af 
hans Elever. Disse Bygninger bærer Præg af, at Hen
ning Pedersen dannede Skole ogsaa i rent kunstnerisk 
Forstand. Stilarterne er Ludvig den 16., ny Klassicis-
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Henning Pedersens Hus i Rønne.

me, Empire og Chr. den 8., men behandlet efter de 
stedlige Forhold, glidende naturligt ind i det Gade
billede og de Omgivelser, hvortil de var bestemt. Ud
smykningen er fornuftigt begrænset til enkelte monu
mentale Dele af Bygningen, som en Gesims, en Por
tal, en Port, en Frontespice, en Hovedtrappe eller lig
nende, medens den øvrige Bygning i harmonisk Ro 
kun virker ved sine proportionelle Forhold.

Henning Pedersen havde fire Sønner og fire Døtre, 
en Søn døde som spæd, Carl blev Maler, men døde 
som sindssyg, to Døtre var ugifte, de fire andre har 
efterladt sig Slægt. *

Den ældste Datter Sofie blev i 1816 gift med Gods
forvalteren paa Frijsenborg, Hans Erich Colding Saa- 
bye, der skal have været en stor og fornem Herre, som 
yndede at optræde flot. Bl. a. holdt han af at køre 
med fire Heste for sin Vogn, og det fortælles, at han 
engang, da han saaledes udstyret ankom til Hotel 
Royal i Aarhus, havde det Uheld at træffe Lensgreven

3*
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der, og denne blev saa opbragt over Synet, at Saabye 
fik sin Afsked.

Saabyes boede i Snurom (med Betoning paa sidste 
Stavelse), Havrum Sogn, og her voksede en stor og 
livlig Skare Søskende op; der var ti Børn. Allerede da 
Sofie kun havde været gift i nogle Maaneder, fik hun 
Besøg af sin Moder, der fødte sit yngste Barn, Hele
ne, i Godsforvalterboligen paa Frijsenborg, se Hen
ning Pedersens Brev i »Bromme Mølle« Side 117.

Den ældste Datter fra Snurom, der bærer det mær
kelige Navn Ivare Sofie Caroline, blev gift med Fa
briksbestyrer i Randers Frederik Christian Rubeck 
Vodskov; en af hendes Sønner var Hans Sofus Vod
skov, som var Æstetiker og Religionshistoriker, en 
fin og nobel Personlighed, men med særprægede Me
ninger, indesluttet og stejl. Døtrene i Snurom var alle 
kønne og muntre. Til den yngste, Helene, har Chri
stian Winther digtet en Sang, hvori det hedder: Bag 
Havens Grene en munter jysk Helene.

En af Sofie Saabyes Sønner er Sprogforskeren Viggo 
Alfred Emil Saaby, f. 29. Okt. 1835 i Snurom, død 
som sindssyg i 1898 paa Oringe. Han blev Student 
i 1857, studerede Teologi, men opgav det, paavirket 
af Kierkegaard, og valgte Filosofi. Efter Faderens 
Død i 1861 maatte han ophøre med sine Studier og 
blev Huslærer i Sønderjylland hos Pastor Johannes 
Kok, der studerede dansk Sprog. Her blev Viggo Saa
by s Sans for det danske Sprog vakt. I 1863 blev han 
ansat som Docent i Dansk ved Universitetet, mod 
Fakultetets Ønske. Han har bl. a. udgivet det Arne- 
magneanske Haandskrift. Hans Navn er mest kendt 
gennem Saabys Retskrivningsordbog, som udkom i 
1891. Han havde tre Børn og to Børnebørn.
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Den yngste Søn, Harald Georg Saabye var født 21. 
Juni 1838, han blev ligesom Broderen Student i 1857, 
studerede Teologi og tog efter at have deltaget i Kri
gen i 1864 teologisk Eksamen i 1865. Nogle Aar var 
han Lærer ved Køben* 
havns Kommuneskole 
men blev i 1874 Præst 
i Nordby paa Fanø, 
derpaa i Oure og Vej* 
strup og tilsidst, i 1884, 
i Thoreby. Foruden 
et Skrift om Afholds* 

sagen »Biblen og 
Vinen« har han ud* 
givet »Sekterne i Dan* 
mark« og »Et Omrids 
af Vantroens Histo* 
rie«.

Pastor H. G. Saa*
bye har haft en ud* Pastor Harald Saabye, 1838 1919.

præget Slægtsfølelse;
paa en gammel Konvolut, som indeholder Slægts
registre, har han skrevet: »Vort Slægtsregister gaar i 
Arv til den af mine Sønner, som har Interesse for 
Slægtssammenhængen, med Paalæg om at bevare det, 
tilføje det Fornødne med Hensyn til Forøgelsen af 
Familien og overgive det til sine Efterkommere med 
lignende Paalæg«.

Hans Svigerdatter, Fru Henriette Saabye, født 
Quistorff, giver følgende levende Skildring af ham:

»Første Gang jeg holdt mit Indtog i Thoreby Præ- 
stegaard, var som forlovet ung Pige paa 19 Aar. For
pagteren hentede Din Far og mig i Nykøbing, de
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»brune« strakte godt ud, og med et flot Piskesmæld 
holdt vi for den store Indgangsdør til Præstegaarden. 
Døren aabnedes, og jeg saa en fin ældre Dame, et 
fint ovalt Ansigt omgivet af det blanke sorte Haar. 
Iført en sort Silkekjole og kun som Pynt den lange 
fine Guldkæde, som Farmor næsten altid bar. Hun 
stod og smilede, og jeg vidste straks, at jeg vilde faa 
en kær Svigermor. Hun omfavnede mig og sagde al
lerførst: »Aa Gud ske Lov, at Du ikke ligner Foto
grafiet«. Jeg tænkte ak og ve, men smilede selv om 
det sved lidt i Hjertet; selvfølgelig syntes jeg selv, 
at netop det Billede var, som det skulde være. Farmor 
var elskelig; og aldrig, tror jeg, man kan finde en saa 
hyggelig gammeldags Præstegaard.

Farfar var en rigtig Præst, en glimrende Taler, der 
var Malm i hans Ord, naar han stod paa sin Prædike
stol; aldrig fordømmende, man lyttede og lyttede og 
blev ikke træt af, hvad han havde at sige sin Menig
hed. Jo, en eneste Gang var det, som Farfar talte for 
aldrig at holde op igen. Det var, da han viede Din 
Far og mig. Trekvart Time holdt det paa, til Slut var 
jeg ved at segne.

Han havde mange pudsige Sider; godmodig var 
han, og dog til Tider lidt bøs. Hans Helligdom var 
Studereværelset; naar Farfar skulde forberede sig paa 
sin Søndagsprædiken, saa skulde der være Ro i Om
givelserne. Han var paa en Maade barnlig, lo gerne 
og højt, naar noget morede ham særligt. En stor Slik
mund var han, stod en Æske Chocolade inde i Ska
bet, varede det ikke længe, før der gik Svind i den, 
og alle vidste, hvem Synderen var.

Vi gaar tilbage til den første Dag i Præstegaarden. 
Jeg var henrykt over alt, hvad jeg saa. Min Sviger-
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far var en Mand, der talte lige ud af Posen, han kom 
med pudsige Spørgsmaal, som til at begynde med 
nærmest forfærdede mig. F. Eks. da vi sad ved Aften- 
teen, sad han og studerede mig, og sagde saa ganske 
ligeud, om jeg nu ogsaa troede, jeg kunde blive Ha
rald tro; jo, det mente jeg nok. Ja, sagde han, han 
kunde tænke sig, jeg ikke vilde være uimodtagelig, 
hvis andre Herrer gjorde Kur til mig. Jeg rødmede, 
var ogsaa vred og tænkte, at ham blev jeg aldrig gode 
Venner med. Men det blev jeg nu alligevel. Men hans 
sidste Salut, da vi den Aften gik op til vore Værel
ser, glemmer jeg aldrig. Den lød: »Kan jeg nu stole 
paa, at Du bliver paa Dit Værelse i Nat og Harald 
paa sit.« Saa ung jeg end var, følte jeg mig meget 
saaret; en saadan Tanke vilde være uhørt blandt de 
unge Piger, jeg daglig omgikkes. Jeg vilde hjem næste 
Dag; men min Mand (Forlovede den Gang) lo blot 
og sagde, jeg ikke skulde tænke en Smule over det 
Sludder.

Naa, jeg tilgav hurtigt min Svigerfar, der var 
saa uendelig meget rart og godt ved ham. Klog 
var han, flere Bøger har han skrevet. Der gik et Par 
Aar, 1908 i Marts skulde det første lille Barn se Da
gens Lys i Lægeboligen i Løgstør. Det var en mægtig 
interessant Begivenhed, ikke mindst for Farfar i Præ- 
stegaarden, han skrev altid, om hans Sønnesøn snart 
kunde ventes; straks derefter skulde han sende mig 
Stamtavlen. Farfar elskede at bestemme alt, ikke paa 
en irriterende Maade, snarere som følende sin Vær
dighed som Familiens Overhoved, noget vist barnligt 
var der ved ham. Han havde saaledes bestemt Datoen 
for vort Bryllup, nu vilde han ogsaa bestemme Køn
net paa det lille Væsen. Den lOnde Marts kom lille
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Søster til Verden, og vi var lykkelige for vor lille 
Pige — men det var Farfar ikke. Brev kom der jo 
fra ham, han var skuffet, og Stamtavlen kunde jeg 
ikke faa (hvad bryder en ung Moder paa 21 Aar sig 
om en Stamtavle, naar hun har et sødt lille Barn), 
værre var det, at Farfar ikke saa sig i Stand til at 
komme og døbe sin Sønnedatter. Ja, Farfar havde jeg 
skuffet dybt, i hans Øjne maa jeg have gjort mine 
Sager skidt. Men hvordan det nu gik til, hvad Sviger
mor har haft af Overtalelsesevner vides ikke. Men 
han kom og vilde absolut døbe hende Sara. Men der 
gik jeg af med Sejren, det blev til Karen. For Resten 
blev han saa glad for den lille Pige. 1 Aar og 5 Maa- 
neder efter kom lille Bror til Verden; stor havde 
Spændingen været i Forvejen, om det nu denne Gang 
blev en Dreng, og jeg ventede mig det værste. Det 
blev en Dreng, en stor Tamp paa 9 Pund, og denne 
Gang kom Stamtavlen omgaaende, og med den et 
jublende Brev.«

Pastor Saabyes Søn Harald, gift med Fru Henriette 
Saabye, som ovenfor er citeret, var Læge i Løgstør, og 
deres Søn, stud, jur., Assistent i Københavns Folke
forsikring Harald Saabye, har fortalt følgende om sin 
Far:

»Harald Egede Saabye blev født den 9. November 
1875 i Nordby paa Fanø som Søn af Sognepræst Ha
rald Georg Saabye. Da han var 9 Aar gammel, fik 
Faderen Kald i Thoreby Sogn paa Lolland, og Skole
gangen kom da til at foregaa i den 5 km bortelig- 
gende Købstad, Nykøbing F. 17 Aar gammel tog han 
Studentereksamen, og straks efter begyndte han i 
København at studere Jura; dette opgav han dog efter 
et Aars Forløb og paabegyndte i Stedet det læge
videnskabelige Studium.
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Efter at have bestaaet Embedseksamen, aftjente han 
sin Værnepligt som Reservelæge i Marinen paa Kor
vetten »Dagmar«. Senere virkede han som Reserve
læge først paa Blegdamshospitalet, senere paa Sund
by Hospital. Her stod han en Dag over for tre Til
bud: 1) han kunde vælge at blive Hospitalslæge og 
dermed forfølge sine videnskabelige Interesser, 2) 
han kunde tage imod Tilbudet om Stilling som Skibs
læge paa et Kryds Jorden rundt, 3) og endelig kunde 
han vælge den praktiserende Læges brydsomme, men 
mere indbringende Gerning. At han valgte det sidste 
kan maaske have sin Aarsag i, at hans Ven, senere 
Overlæge ved Set. Hans Hospital, Axel Bisgaard, 
netop paa dette Tidspunkt saa sig om efter Praksis 
og foreslog ham Fællesskab. Som Virkefelt blev udset 
Vedbæk-Rungsted. Samvirket blev dog ikke af lang 
Varighed, og S. saa sig nu om efter Praksis i Jyl
land — afbrudt af enkelte Vikariater og Udsendelse 
som Sessionslæge.

I 1905 naaede Saabye til Limfjordsbyen Løgstør. 
Om det oprindeligt har været hans Mening at fort
sætte Lægegerningen paa dette Sted, er vist meget 
tvivlsomt. Men Begivenhederne førte med sig, at han 
her skulde komme til at henleve Resten af sit Liv i 
utrætteligt Virke for sine Medmennesker. Læger 
fandtes der da — i Modsætning til nu — ikke Over
flod paa. Foruden selve Byen med et Indbyggerantal 
af ca. 2500 udstrakte Praksis sig ofte til Mennesker, 
der boede indtil 25 km mod Syd og ca. 18 km mod 
Øst, ja hyppigt gik Turen ogsaa til det nord for Fjor
den liggende Hanherred. Vejene var besværlige at 
færdes ad; Hovedvejene kunde til Nød gaa an, men 
Bivejene var i slet Forfatning, Efteraar og Vinter ofte
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ganske ufremkommelige. Først i Tyverne er der raa- 
det Bod paa dette Forhold. Ad disse Veje maatte han 
i adskillige Aar trampe sig frem paa Cykle til sine 
ventende Patienter. Naar Konsultationstiden om For
middagen i Byen var overstaaet, ventede der ham som 
Regel Cykleture paa op mod 100 km daglig paa Kryds 
og Tværs i det nordvestlige Hjørne af Himmerland, 
der ikke netop udmærker sig ved sit blide Klima. Da 
Brugen af Automobiler efterhaanden blev mere almin
delig, anskaffede Far sig en Opelvogn. Kort Tid efter 
brød Verdenskrigen ud, og Mangel paa Benzin og 
Gummi nødvendiggjorde snart, at Bilen maatte klod
ses op, og den trofaste Cykel hentes frem. — I 1918 
begyndte den travleste og mest opslidende Del af 
Fars Liv. I saa at sige alle Hjem rasede den spanske 
Syge, og fra dem alle lød Raabet om øjeblikkelig 
Lægehjælp. Takket være den kraftige Konstitution, 
S. var udrustet med, lykkedes det ham fra Maaned til 
Maaned at gennemføre en Arbejdsdag, der kun lev
nede ham 3—4 Timers Nattesøvn. Det meste af Døg
net kunde man træffe ham paa Landevejene paa Besøg 
fra Hjem til Hjem, ofte trækkende med Cyklen gen
nem høje Snedriver. Jeg husker flere Gange at have 
set min Fader komme hjem sent ud paa Aftenen med 
Feber paa over 39, askegraa i Ansigtet af Overan
strengelse og med Forfrysninger paa Arme og Ben. 
Og næste Morgen var han paany paa Farten. I de 
følgende Aar tiltog Befolkningstætheden paa Egnen, 
Udbedringer af Vejene fandt Sted, og Automobiler 
blev igen det almindelige, efterhaanden uundværlige 
Befordringsmiddel. Der kom flere Læger — kort 
sagt — Pionerarbejdet var tilendebragt.

Der fulgte nu en Periode af rolige Arbejdsaar. Et
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Par Udenlandsrejser til Tyskland, Svejts og Italien 
markerede Aarene 1923 og 1925. Selskabslivet i den 
lille By trivedes. Lægeboligen i Skolegade var ofte 
Mødestedet for mange Mennesker med videnskabe
lige, sociale og kunstneriske Interesser. Ofte var For
fatteren Johan Skjoldborg Midtpunktet, hvorom alle 
flokkedes.

De sidste Aar af Saabyes Liv tilhørte helt Hjemmet 
og Familielivet. Naar Dagens Gerning var sluttet, 
Aftensmaden indtaget og Aviserne læst, anbragte han 
sig under Læselampen og læste da højt af en eller 
anden god Bog for min Mor og mig. Næsten hver 
Søndag foretoges Automobiludflugter til forskellige 
smukke Egne af Nord- og Midtjylland.

Produktiv i videnskabelig Henseende var S. ikke — 
dertil lagde Lægegerningen for megen Beslag paa hans 
Tid. En kortere Periode var han af den konservative 
Gruppe indvalgt i Byraadet. Gennem mange Aar var 
han Medlem af Sundhedskommissionen. — Jernbane
læge var han lige fra 1905 til sin Død.

Hans lidt heftige Temperament er sikkert aldrig 
blevet lagt ham til Last. Folk vidste, at den tilsyne
ladende Bryskhed kun dækkede over et godt og for- 
staaende Sindelag. Der var almindelig Respekt for 
hans Dygtighed som Læge, og som Diagnostiker var 
han kendt i vide Kredse. Som et Udtryk for den Ag
telse og Tillid, han nød overalt, kan nævnes, at han 
som Led i en større Festlighed, Byens Sportsforenin
ger foranstaltede, med overvældende Majoritet blev 
udvalgt til »Byens populæreste Mand«.

I de sidste Dage af December 1935 mærkede Saabye 
første Gang noget til den Sygdom, der skulde afslutte 
hans Levnedsløb. Et voldsomt Anfald af Angina Pec-
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toris tilkendegav med skæbnesvanger Tydelighed, at 
den største Forsigtighed var paakrævet. Kun et gan
ske kort Hospitalsophold og Ansættelse af Vikar en 
Maanedstid undte S. sig imidlertid; med nøjeste 
Kendskab til Sygdommens Karakter og normale For
løb, besluttede han ikke at gøre Forsøg paa at forhale 
det uundgaaelige Resultat. Arbejdet hjalp ham til i 
nogen Grad at holde Mismodet og Haabløsheden 
nede. — Den 2. September 1936 døde han pludseligt 
af en Blodprop midt i sin Gerning. Døden kom maa- 
ske nok som en Befrielse for ham selv, men som et 
knusende Slag for dem, som stod ham nær.

Patienter og Venner rejste i Taknemlighed for hans 
Virke et smukt Monument af sort Granit med et vel
lignende Broncerelief over hans Grav paa Løgstør 
Kirkegaard.«

Baade Dr. Saabyes Datter Karen og Sønnen Harald 
er gift. Karen Saabye hedder nu Fru Bach, hendes 
Mand, Ingeniør Poul Christian Bach, er Afdelings
ingeniør ved Elektricitetsværket i Randers. De har to 
Sønner, den yngste født 4. December 1939.*

Henning Pedersens ældste Søn, Troels Georg Pe
dersen, kender vi allerede fra »Bromme Mølle«. Han 
kom som ung til København fra Rønne og blev ud
dannet til Handelen. Megen Støtte fik han næppe 
hjemmefra. Men han var særdeles dygtig og arbejde
de sig hurtigt frem. Han blev Handelsdirektør for et 
Hørsvinger- og Linnedvæveri. Allerede da han var 32 
Aar gammel, kunde han købe Ejendommen Strand
gade Nr. 6, kaldet Tordenskjolds Gaard. Det anselige 
Forhus lejede han ud og boede selv i Fløjen i Gaar- 
den. I Ejendommen fandtes et Sæbesyderi, som han
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en Tid drev. Ejendommen er stadig i Slægtens Be
siddelse og beboes for Øjeblikket af hans Sønnesøn

Grosserer Georg Pedersen og Familie.

Aage og hans Sønnesøn Hennings Enke, Fru Gerda 
Barfred, f. Degn.

Den, 13. November 1839, altsaa for 100 Aar siden, 
købte Georg Pedersen i Kompagni med Zinn og Søn 
og Papirhandler Wancher Øen Wildersplads, som 
dansk Asiatisk Kompagni lod sælge ved Auktion. 
Efterhaanden udtraadte Kompagnonerne, og i 1848 
blev Georg Pedersen Eneejer; forinden havde han 
taget Borgerbrev som Grosserer; han flyttede nu ind 
i Hovedbygningen, der ogsaa stadig er i Familiens 
Eje og nu beboes af hans Sønnedøtre, Frk. Betzy Bar
fred og Frk. Ellen Barfred.

Wildersplads var blevet anlagt 1735 af Andreas 
Bjørn, som her grundede et Skibsværft, hvorfra bl. a. 
Orlogsskibet Københavns Slot, armeret med 44 Kano-
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Wildersplads købt 1839 — som den ser ud i 1939.

ner, er blevet søsat. Georg Pedersen benyttede Plad
sen baade som Skibsværft og Oplagsplads, senere 
alene som det sidste. Ejendommen var købt med klogt 
Fremsyn og blev ham baade til Glæde og Velstand 
gennem stigende Handelsvirksomhed. Den bevares 
stadig som Familiens Fælleseje. Foruden disse Besid
delser ejede Georg Pedersen forskellige Landejen
domme, bl. a. Nordskrænten i Taarbæk og Avlsgaar- 
den Spangerhede ved Hjørring. Han var en god og 
agtet Borger paa Christianshavn; han var gift første 
Gang med sin Kusine Elise Pedersen, anden Gang 
med Betzy Barfred. Hans fire Børn antog Navnet 
Barfred-Pedersen, hans Børnebørn hedder Barfred. 
Georgs tre Døtre var ugifte. Henriette boede i Strand
gade og tilbragte Sommeren paa sin skønne Ejendom 
Høje Sandbjerg, nu Børnehjemmet Betlehem. Julie og 
Emma boede om Vinteren paa Wilders Plads, et hen
rivende gammelt Hjem med smukke Malerier. Om 
Sommeren boede de paa Aggershvile, der nu er Kø
benhavns Kommunes Børnehjem:MichaelsensMinde.
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Da Emma Cæcilie var Barn, digtede hun et Vers: 
»Jeg Cille P. er født paa en 0, her vil jeg baade leve

Georg Barfred* Pedersens Børn Henning, Betzy, Aage og Ellen.

og dø« — og det kom til at passel Sønnen Georg Bar- 
fred-Pedersen blev Landmand og Ejer af Gaardene 
Spangerhede og Raadegaard. Nu bor hans Børn paa 
Strandgade i Huset med de gamle Traditioner og paa 
Wildersplads.

Georgs ældste Søn Henning var i en Aarrække For
retningsmand i England, han døde 40 Aar gammel og 
efterlod sig to Børn: Læge Arne Barfred, som har 
to Smaabørn, den yngste hedder Troels og er en dej
lig Dreng.

Arne Barfreds Søster Ulla er gift med Finn Tuli- 
nius, som indtil for nylig var en højt skattet Skole
bestyrer i København og nu er Sognepræst i Strø- 
Gørløse; han har lige udgivet en Bog om Biskop 
Arni Helgason. Ogsaa her er der to smaa Børn, saa
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Tegnemesterens Oldebarn Georg Barfreds Pedersen 
med sit Oldebarn Troels Barfred.

Slægten vokser videre og fylder Hjemmet paa Wil- 
ders Plads, hvor Betzy og Ellen Barfred værner om 
de gamle Minder.

Georgs anden Søn hedder Aage, han er Opfinder 
og Fabrikant, har 
været i Amerika 
og har i 25 Aar 
haft Forretning i 
Paris med kera* 
miske Ovne som 
Speciale; han har 
sikkert arvet no* 
get af sin Com* 
binationsevne og 
praktiske Fanta* 
si fra sin Stam* 
fader Henning 
Niels Georg ogPedersen; han har to smaa Børn; 

Elisa Kristine.

Om Henning Pedersens yngste Søn fortæller Sønne* 
sønnen Broncestøber G. Erstad*Pedersen:

»Frederik Kristian Pedersen, f. i København 11. Juli 
1812, kom med sine Forældre til Bornholm 1816, han 
blev senere uddannet som Uhrmager, han havde en 
Del Uddannelse i Tegning og hjalp sin Fader med 
Tegneundervisningen i den af ham (Faderen) op
rettede Tekniske Skole i Rønne, han rejste senere 
som Uhrmager i Sverrig og arbejdede blandt andet 
i Stockholm i nogen Tid, hvorefter han fortsatte Rej
sen til Norge, hvor han arbejdede i flere Aar i Bergen; 
her traf han Jakobia Martine Erstad, f. i Bergen 22. Fe-
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bruar 1818, d. 5. Febr. 1899 i Aarhus, med hvem han 
giftede sig i København d. 7. Oktober 1845.

Den noget svagelige Mands Synsevne var efter- 
haanden svækket saa stærkt, at han maatte opgive 
sit Haandværk, hvorefter han med Bistand af sin 
Broder Troels Georg, lærte Sæbekogeri, derefter ned
satte han sig i Randers som Sæbesyder; han var en 
meget rettænkende Mand, der var meget anset og re
spekteret i Randers, hans Sæbe var bekendt for at være 
udmærket og uforfalsket, Kunder, der flyttede til an
dre Byer, blev i mange Tilfælde ved med at faa Sæbe 
tilsendt; men han var ikke Forretningsmand, og da 
han var meget akkurat og ved sin Uddannelse som 
Uhrmager var vænnet til en minutiøs Akkuratesse, 
som han overførte til Sæbekogeriet, hvor den ikke 
alene var unødvendig, men ogsaa tidsspildende, levede 
Familien i ret smaa Kaar; trods dette tog han dog en 
14 Aars Dreng, Peter Saaby, i Huset og fik ham sat 
i Malerlære og beholdt ham til han var udlært.

Hans Faamælthed, der var usædvanlig stor, har jo 
heller ikke gavnet i Forretningen, hvor hans dygtige, 
livlige og energiske Hustru var ham en stor Hjælp; 
det fortælles, at han kunde gaa i indtil 14 Dage uden 
at tale, men at Børnene kunde se paa ham »længe 
forud«, naar han vilde til at sige noget, idet der da 
viste sig nogle tydelige Trækninger omkring Munden; 
han var meget belæst, og det var ofte meget vanske
ligt for Børnene, naar de skulde hente Bøger i Haand- 
værkerforeningens Bibliotek at finde nogle, han ikke 
allerede havde læst, da han efterhaanden havde læst 
omtrent alt hvad der fandtes i Biblioteket.

Han var ikke uden Lune, da en Gørtler i Randers, 
som ofte søgte Raad hos ham, en Dag udbrød: »Kun-

4
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de jeg dog bare finde paa at lave noget, der altid var 
let at sælge, og som man ikke fik noget Vrøvl med, 
naar det først var leveret,« svarede han: »Lav Ligkiste- 
zirater.« Gørtleren gjorde dette og fik i mange Aar 

derefter en god For* 
retning med sine Lig* 
kistezirater.

Han besøgte sin Søn 
Robert Jacob, der den* 
gang opholdt sig i 
Sverrig, i det tidlige 
Foraar 1876, den sva* 
gelige Mand paadrog 
sig derved en For* 
kølelse, der gik over 
til Lungebetændelse, 
som medførte hans 
Død den 24. April

A. D. Jørgensen og Ida Jørgensen, f. Pedersen.
Om Bestemoderen 

Jacobia Erstad fortæller hendes Datterdatter Elise 
Koppel nedenfor.

Frederik Christian Pedersens ældste Datter Ida blev 
i 1869 gift med Rigsarkivar A. D. Jørgensen. De fik 
fire dygtige Børn. Adolf Jørgensen er Ingeniør, Erik 
Erstad Jørgensen er en fremragende Havearkitekt — 
mon ikke nogle af Tegnemesterens Evner er gaaet i Arv 
til ham! — den tredje Søn Troels Georg Jørgensen er 
Højesteretspræsident, det højeste juridiske Embede 
i Danmarks Land. Han har nylig udgivet en indholds
rig Bog: Bidrag til Højesterets Historie. Datteren 
Elise blev i 1902 gift med Redaktør Vald. Koppel,
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deres to Sønner har udprægede kunstneriske Evner: 
Niels Adolf Koppel er Arkitekt og vandt under Op
hold i Finland, hvor han bl. a. arbejdede hos den 
kendte Arkitekt Aalto, første Præmie sammen med 
en finsk Arkitekt 
Poyry i Konkurrem 
een om en Forretnings* 
bygning i det fin* 
ske Viborg; Bygnin* 
gen er under Opfø* 
relse. Den anden Søn 
Henning Koppel, er 
Billedhugger og har 
fra 1936 udstillet paa 
Charlottenborg og i 
den frie Udstilling.

Han har bl. a. hug* 
get en Buste af sin 
Far, som er købt af 
Politiken.

Her gengives et af hans Værker, som netop nu ud
stilles paa Kunstnernes Efteraarsudstilling.

Elise Koppel fortæller:
»Min Bedstemor, Jacobia Erstad, husker jeg ret 

godt. Hun tilbragte mange Sommermaaneder hos os 
paa Lindevej og hjalp Mor med Syning og Stop
ning. Hun var en kraftig, djærv Kvinde, der abso
lut ikke holdt sine Meninger tilbage; naar undtages, 
at hendes Syn svigtede de sidste Aar af hendes Liv, 
havde hun et straalende godt Helbred og et ukueligt 
Humør alle Dage. Hun levede under meget beskedne 
Kaar i Aarhus som Enke, altid tilfreds. En af de Ting, 
vi Børn husker fra hendes Besøg i København, er et

4*
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forbavset Udraab, idet hun kom op i mine tre Brød
res Læseværelse, hvor de sad ved hver sit Skrivebord 
og hver sin Lampe og læste til Eksamen: »Men Gu-ud! 
Sikken Mængde Stenolie der dog gaar til i dette Hus!«

Mor blev som tiaarig anbragt hos en ugift Faster 
Ida, der havde Pensionat paa Bianco Lunos Allé. Der 
kom min Far til at bo, da Mor var 14 Aar, og de blev 
meget hurtigt forlovede. Tante Ida boede i sine sidste 
Aar paa Sarepta, hvor Mor jævnlig besøgte hende; 
ogsaa vi Børn maatte af og til vandre ud ad Gamle 
Kongevej, hvor vi blandt andet kom forbi en Have 
med græssende Faar — paa Egholms Mark lige 
overfor Lindevej gik der Køer i min Barndom dér, 
hvor nu Martensens Alle ligger — og hos Tante Ida 
vankede der Pralinées fra den Sekretær, som nu fra 
Mor er gaaet i Arv til mig. Tante Ida skal have været 
meget smuk i sin Ungdom; hun havde været forlovet 
med successive to Mænd, der begge døde før Bryl
luppet. Hun var en temmelig utilfreds Sjæl, der vist 
plagede Mor meget.«

Frederik Peter Christians Søn, Georg Carl Peder
sen, blev født 28. Febr. 1850 i Randers, lærte Klein- 
smede-Faget og kom efter nogle Rejseaar som Smed 
ind paa Statsbanernes Centralværksted i Aarhus og 
blev Lokomotivfører. Under Rensning af Banen for 
Sne med Sneplov blev han og flere andre dræbt ved 
en stor Jernbaneulykke ved Hansted den 26. De
cember 1876. Han var gift med Kirsten Marie, Datter 
af Murer Niels Jensen, Bjødstrup ved Aarhus. De 
havde en Søn, Georg Carl Erstad-Pedersen, f. 10. 
Sept. 1876. Han blev altsaa faderløs, da han var 3 
Maaneder gammel. Hos sin Farbroder, Frederik Er
stad i Aarhus, blev han oplært i Gørtler-Faget, og
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efter yderligere Uddannelse paa tekniske Skoler samt 
Ophold i England og Tyskland nedsatte han sig 1901 
som Broncestøber i Aarhus; han har blandt meget an
det lavet Lysekroner og andet Broncearbejde til en 
stor Mængde Kirker rundt om i Landet. Han var 
Medstifter af Gørtlerlauget i Provinsen og er fra 1933 
Oldermand for dette Laug. Han er en fin og dygtig 
Mand og stærkt slægtsinteresseret.

Fru Elise Koppel fortæller følgende om sine tre 
andre Morbrødre:

»Robert giftede sig med en tyve Aar ældre Kvinde, 
Mariane, der skal have været Godheden selv. Hun 
havde flere store Børn, og de holdt meget af Robert. 
Selv fik han ingen. Han var uhyre sær — vi regner i 
det hele taget Slægten Pedersen for at have megen 
Særhed i sin Karakter, Trang til Ensomhed og Styrke 
til at bære den. Han levede de sidste Aar alene i et 
lille Hus uden for Aarhus, og det hændte, at Folk, 
der kom for at se til ham, saa ham inde i Stuen, men 
han kom ikke ud og tog imod dem. De maatte gaa 
med uforrettet Sag. Han havde saa vidt jeg ved en 
ganske underordnet Stilling ved de jyske Baner; jeg 
har kun set ham een Gang i mit Liv; da var han om
kring 70, og jeg var forbavset over hans Udseende: 
han var let og elegant af Skikkelse og lignede en en
gelsk Aristokrat.

Henning Voigt Pedersen lever endnu; han er en 
gæv gammel Mand, der ifjor gjorde Selskabsrejser 
med til Paris, til Rom, til Czekoslovakiet og til Ber
gen for at se sin Mors Fødeby. Han er 84 iaar. Han 
ligner sin Mor i Vitalitet og Humør. Som ung Bog
bindersvend boede han en Tid i vort Hjem, og han 
fortæller, hvordan han om Morgenen vækkede mine
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Brødre ved at raabe til dem: »Hvad er I, Drenge?« 
Hvortil de øjeblikkelig skulde svare: »Hyrder!« 
»Hvad kan I vogte?« Svar: »Faar! Men ogsaa Ulven 
dræbe, enhver af os forstaar!« — Han gjorde engang 
en Vandretur sammen med to af mine Brødre tværs 
igennem Jylland paa tre — eller var det to? — Dage, 
og endnu den Dag i Dag forsmaar han anden Befor
dring end sine gode Fødder. Han staar op Kl. 5, og
saa naar han bor hos os her i Byen og vandrer ind 
paa Gaderne; det forbavser ham meget, at han ikke 
paa den Tid af Dagen kan faa Kaffe i Kafeerne. — 
Han husker en Mængde af, hvad han har læst og er 
i det hele taget et uhyre fornøjeligt Menneske. Han 
bor i Trangstræde i Randers, ganske alene; om Som
meren lever han ude paa sin Ejendom ved Vorupkær, 
hvor han blandt andet dyrker Vindruer; her har han 
købt og beplantet 18 Tdr. Land Lyngbakke.

Frederik Erstad lever ogsaa endnu; han bor i Tan
gen 8 i Aarhus. Han hører til den stilfærdige Del af 
Familien.«

*
Henning Pedersens yngste Datter, Helene Hansine 

Sofie, blev født i Snurom 18. Maj 1816 og hjemme- 
døbt 27. Maj s. A., Hun blev i 1841 gift med Fritz 
Theodor Møller, født 15. Maj 1814 paa Nærumgaard. 
Efter at have taget dansk juridisk Examen blev han 
Fuldmægtig paa By- og Herredskontoret i Hasle. 
Han købte Ejendom, som han senere udvidede for at 
faa Plads til Post- og Telegraf kontor et. I 1863 blev 
han nemlig Postexpeditør og i 1869 Telegrafbestyrer 
i Hasle. Han opgav først i 1878 eller 1879 Fuldmæg
tigpladsen og døde den 27. Dec. 1883. Efter hans
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Død flyttede hans Enke, Helene Møller, til Køben
havn, hvor hun døde den 27. Juni 1887.

De havde fem Børn. Sønnen Julius var Skolelærer, 
og der findes et smukt Brev til ham og hans Hustru 
Marie fra hans Moder i Anledning af, at han den 16. 
Jan. 1876 havde faaet sin tredje Søn. Fødslen blev an
meldt gennem et Telegram, der kom til Hasle 1 Time 
og 35 Minutter efter at det var blevet indleveret. En 
Del af Brevet med Efterskrift fra Faderen, Postmester 
Møller gengives her:

Min inderlig kjere Julius!
Tak for den glædelige Efterretning, at et Telegram 

underrettede os om igaar. Hvor blev jeg glad min 
søde Marie for at høre Du havde faaet det lykkeligt 
og vel overstaaet. Ja jeg har ængstet mig meget for 
Dig, og jeg ønsker Eder tillykke med Eders kjere 
Dreng, jeg tror nok, at Du min Julius gjerne havde 
seet det havde været en lille Pige, men det maa Du 
nu finde dig i fordi Du har saadan Hastværk med at 
faa de Børn, vil Du have en lille Pige saa maa Du 
give lidt Tid og nøies med disse tre Krabater for det 
første, ellers opnaas det ikke! Efter hvad de andre 
siger har Du nok faaet det min kjere Marie efter 
Ønske, thi Du skal have ønsket at faa 12 Drenge 
for at Du kunde møde med dem hos Kongen. Nu 
mangler Du jo da ikke flere end 9 for at faa det som 
Du ønsker det...

Efterskriften lyder saaledes:

Til Lykke kjere Børn med Eders 3die Søn, vi faar 
vel snart noget at høre om ham, hvor meget han veier 
og hvor lang han er etc. Jeg sender dig her 10 Kroner
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til Smaaudgifters Bestridelse, ikke til Sønnen, han 
faar ikke noget af mig før jeg lær ham lidt nøiere at 
kjende... Lev vel, vær venligst hilset af

Eders Fader Møller.

Helene Sofies Sønnesøn, Georg Møller, tidligere 
Lærer i Renge, fortæller følgende om sine Barndoms
erindringer:

»Som 9 Aars Dreng besøgte jeg min Faders For
ældre i Hasle. Jeg var der 3 Maaneder. En ung Pige 
fra Faders Skoledistrikt skulde paa Bornholms Høj
skole; hun var min »Barnepige« til og fra Øen.

Farmoder var en statelig Dame, der med Myndig
hed styrede sit Hus. Jeg husker, jeg plagede hende 
for at faa Besked om, hvorledes Farfar bar sig ad, da 
han friede. I Stedet for at vise mig bort, gav Farmoder 
til sidst efter for mit Plageri og sagde: »Din Farfar 
friede paa denne Maade: »Vil du ha’e mig, saa ta’e 
mig, men grin ikke af mig!«

Iblandt de Minder, jeg har fra min »Bornholmer
tid« vil jeg fortælle et. — Farfader lavede flydende 
Blanksværte, som han fyldte paa Flasker. Disse stod 
paa en Hylde i Vaskehuset. En Middagsstund under
søgte Kusine Helene (nu Mrs. H. Knightley) og jeg 
denne Hylde med det Resultat, at den faldt ned, og 
Flaskernes Indhold forvandlede det nyskurede Flise
gulv i Vaskehuset til det »sorte Hav«. Farfader havde 
et kolerisk Temperament, der gav sig Udslag i skarpe 
Irettesættelser og en enkelt Gang en Lussing; en saa- 
dan fik jeg ogsaa efter Blanksværtetragedien, men 
den var fortjent.

Faders yngste Søster, Ida, var hjemme; men de to
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ældste havde forladt Hjemmet. Jeg mener, det var 
sket, fordi der var Uoverensstemmelse mellem dem 
og deres Forældre. De var — sammen med en Ven
inde, Enkefru Hertz — blevet Unitarer, og dette tror 
jeg frembragte Brudet.

De bosatte sig i Fredensborg, hvor de oprettede en 
Kostskole for Piger. Fru Hertz’s Broder var Plantage
ejer paa Java. Hans Børn samt en Del andre fra Dan
ske i hollandsk Indien blev optaget i deres Hjem. 
Fader har fortalt mig, at Faster Elise var meget svag; 
hun maatte i flere Aar køres i Rullestol. Men i hendes 
svage Legeme boede en levende Aand. Hun lærte sig 
selv Fysik, Matematik og Latin, saa hun kunde dimit
tere til Eksamen. Om det var Præliminæreksamen 
eller Studentereksamen, ved jeg ikke. — Desuden 
blev hun Forfatterinde til en hel Del Fortællinger for 
Børn.

Saavidt jeg kan skønne, var Fader en god Lærer. 
Hans kæreste Fag var Religion og Dansk. Men bedst 
husker jeg ham naturligvis som Fader. Hvor kunde 
han fortælle for os, lære os Sange og synge med os. 
Den Gang holdt man »Mørkning« om Vinteren, og 
disse Mørkningstimer, hvor Gløderne i Ovnen var 
den eneste Belysning, var rigtig skikkede til Fortæl
ling og Sang af Tekster, vi kunde udenad. Med et 
Par af mine smaa Søskende paa Knæene og de ældre 
af Børneflokken siddende og staaende omkring sig 
fortalte Fader. Tit var det om Tildragelser, han selv 
havde oplevet, og som han ofte iklædte Eventyrets 
Form. —

Mange Adspredelser havde vi ikke som Børn. 
Kaarene var trange, og Børneflokken stor. Til Gen
gæld skønnede vi ogsaa paa de faa Gange, vi oplevede
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noget fornøjeligt, skønt det ofte var af saadan Art, at 
man maa smile af det. En Høst, da vi havde arbejdet 
flittigt, lønnede Fader os med en »Jernbanerejse«. Vi 
spadserede til Storehedinge (ca. 4 km), kørte med 
Banen til Klippinge (ca. 6 km) og gik hjem til Skolen 
(ca. 6 km). — Men hvilken Oplevelse, og hvilket 
Samtaleemne om Aftenen og længe efter!«

Om Helenes Datter Elisa, der er nævnt ovenfor, 
meddeles følgende:

Hun skrev sine Børnefortællinger under Pseudony
met »If«. Efter hendes Død udkom der paa Cammer- 
meyers Forlag i Kristiania en Samling af disse For
tællinger, kaldet »Eventyr og Virkelighed« med For
ord af Alfred Ipsen. Han beretter heri, at hun først 
udgav et Børneblad, »I Fritimerne« hed det. Engang 
var der en lille Pige, der vilde skrive til hende. Den 
lille Piges Far sagde, at hun skulde skrive til »Bladet«, 
men det syntes Barnet var saa sært. Saa gav hendes 
Broder hende det Raad, at hun skulde prøve at skrive 
»Kære If«, det var jo Bladets Begyndelsesbogstaver, 
men det lød som et Navn. Siden antog Elisa Møller 
dette Navn og skrev under det, ogsaa da Bladet efter 
nogen Tids Forløb gik ind.

Som Barn var Elisa Møller saa svag, at hun ikke 
kunde taale at gaa i Skole, men maatte undervises 
hjemme af en Lærer. Hun var meget lærelysten, og 
da hun ikke kunde tumle sig frit omkring som de an
dre Børn, søgte hendes livlige Fantasi Næring i Bø
gerne. Da hun blev voksen, lærte hun at telegrafere, 
blev Bestyrer af sin Fars Telegraf kontor og gik med 
Liv og Sjæl op i denne Virksomhed. Men hendes 
Kærlighed til Børn var stor, og hun blev gennem den 
draget ind i Lærerindegerningen. Som ovenfor nævnt
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oprettede hun sammen med sin ældste Søster Helene 
en Skole i Fredensborg. De sidste femten Aar af sit 
Liv led hun af en organisk Hjertesygdom, som fængs
lede hende til hendes Stuer.

Hendes smaa Fortællinger er livlige og fulde af 
Spænding. Hun ser med Børnenes Øjne og fortæller 
med deres Ord, og der er ingen paaklistrede moralske 
eller pædagogiske Lærdomme. Hun søger at udvikle 
Børnenes Følelsesliv gennem selve de Karakterer og 
Begivenheder, hun skildrer, og hun bruger sin Op
findsomhed til at udvikle deres Forstand og Dømme
kraft.

Vilhelm Pedersen: Tegning.



III.

SOPHIE FREDERIKE PEDERSENS SLÆGT
Herunder Familjerne: Mundt, Lier, Mundt-Petersen, 

Seehusen og Jørgensen.

Næst efter Tegnemesteren er der ingen, der i 
»Bromme Mølle« fortælles saa meget om som Fre- 

derike; vi lærer hende at kende som sin Faders elskede 
Datter, til hvem han havde stor Tillid og Fortrolig
hed, som Lærerinde først inde i København hos Kam
merherre Urnes, saa paa Augustenborg Slot for Prin
sesse Caroline Amalie, der kaldte hende Selle, og 
endelig som Møllerkone i Bromme, efter at hun var 
blevet gift med Møller Hans Henrik Jørgensen; i 
Sorg og Glæde en from Kristen, en trofast Hustru og 
Mor og en dygtig Husholder. Hun blev kun 56 Aar 
gammel og døde 3. Januar 1832. Hun havde tre Døtre 
og en Søn: Line, Sine, Jette og Christian. Jette døde, 
da hun var 16 Aar; de andre tre blev gift, og her skal 
fortælles spredte Træk fra deres Slægtshistorie, alt i 
Tilknytning til, hvad vi ved om dem fra Bromme 
Mølle. *

Det var under ret usædvanlige Forhold, at Forbin
delsen blev knyttet mellem Caroline Amalie Jørgen
sen og Carl Emil Mundt. Correspondancen herom er 
vel nok noget af det mest spændende i Bromme Møl
le, og jeg tænker altid med Taknemlighed paa den
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brave og modige Skolelærerkone Christine Poulsen i 
Pedersborg, som førte dem sammen. Et lykkeligt 
Ægteskab blev det, men det varede kun tolv Aar, før

Sophie Frederike Pedersen, gift Jørgensen, 1776—1832.

Caroline Mundt efter at have sat syv Børn i Verden 
døde af Brystsyge. Faa Maaneder tidligere havde de 
paa samme Dag i November 1844 mistet to Børn, en 
Pige og en Dreng paa 8 og 7 Aar af Difteritis. I den 
Anledning skrev Digteren B. S. Ingemann følgende 
Brev og Digt til dem:

Kjære Prof. Mundt!
Medfølgende lille Digt faldt mig ind idag med Tan

ken paa de to Børnesjæle, der nu som Trækfugle mod
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Vinteren fløj til et mildere Land, medens de her syn
tes at hvile i Dvale. Sangen kan vel ingenlunde udtale, 
hvad der ved sligt et Tab maa røre sig i en Faders 
og en Moders Bryst; men De vil maaske dog modtage 
den som en Gjenklang af venlig Deltagelse. Gud 
styrke og velsigne Dem og Deres Kone!

Deres hengivnest
D. 15. Novbr. 1844. Ingemann.

To Fugle hvile paa nøgne Qvist —
— Histnede to Søskende sove — 
Følg med, kjær Søster, følg med! 
Vi flyve til de grønne Skove!

Men nu er Skovenes Pragt forbi — 
Nu Løvet i Rimfrosten isner — 
Flyv med, kjær Søster! flyv med! 
Til Skoven, som ret aldrig visner!

Men her jo Fader og Moder bor — 
Og her skal jo Børnene sove — 
Nei, flyv, kjær Søster! og syng: 
Vi sees i de grønne Skove!

Da Sorø Akademi blev ophævet, flyttede Carl Emil 
Mundt til København. Han blev titulær Professor og 
skrev en Række meget anvendte Lærebøger i Geome
tri, Trigonometri, Astronomi m. m. Han var Medlem 
af den grundlovgivende Rigsdag, valgt i Sorø. 1851-52 
var han Statsrevisor og i 1854 blev han Medlem af 
Landstinget. Bedst kender den yngre Slægt ham fra 
den store Portrættegning af Datteren Emilie Mundt, 
hvor han sidder med lang Pibe i Munden og stort
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3 Søskende: Christoffer, Emilie og Henrik Mundt.

hvidt Skæg ved sit Skrivebord, fordybet i matema
tiske Studier. Han var først Teolog, men kastede sig 
derpaa over Matematik. Sin Kristentro slap han aldrig, 
urokkelig retsindig var han med et varmt, kærligt 
Hierte. *

Caroline Amalies ældste Søn, Jodochus Henrik 
Mundt (1834—1926) blev Student fra Sorø og juri
disk Kandidat i 1858, var Auditør i Hæren 1861—66 
med Bopæl først i Aarhus, senere i Rendsborg, hvor 
han boede, da Krigen udbrød i 1863; under Krigen 
fulgte han med Hæren nordpaa. I 1869 blev han Over- 
retsprokurator og var i 30 Aar, fra 1871 til 1901, Cen
sor ved Universitetets juridiske Examen. Han døde i 
1926, næsten 92 Aar gammel, elsket af sin store Slægt 
og højt anset af sine juridiske Kolleger. Han blev i 
1862 gift med Anna Paulsen (1840—1905). Af Opteg-
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neiser, Breve og den endnu levende Slægts Minder 
om ham findes der rigeligt Stof til en hel Bog, men 
dette store Stof ligger udenfor denne Bogs Rammer.

Han var livlig, velbegavet og fuld af Interesser, som 
vekslede fra Aar til Aar; fra sin Sorøtid havde han 
bevaret en stor Kærlighed til Naturen. Da vi var Børn, 
samlede han saaledes Biller, og Søndag efter Søndag 
var vi Børn med ham paa lange Spadsereture omkring 
Lyngby, Frederiksdal, ja helt op til Rungsted, og den 
Iagttagelsesevne, vi der fik indpodet, har haft stor og 
vedvarende Betydning for os. I Livets dybe Spørgs- 
maal var Far gennem mange Aar søgende og kæm
pende med Tvivl, men han slap aldrig Troen paa 
Gud og fandt tilsidst helt Hvile i den. Jeg husker 
en Dag, da han var 87 Aar og havde Lungebetæn
delse; vi troede ikke, han skulde leve Natten over; 
saa sagde han pludselig, stærkt betaget: »Nu kunde 
jeg godt gaa ud og prædike — det er kun saa kort, 
hvad jeg har at sige: Kristus har gjort det alts am
men.« Det var, som han med et fik Sejr over al Tvivl. 
Han blev rask og levede endnu fem Aar.

Min Mor var Datter af Amtsforvalter Paulsen, Hil
lerød, hun mistede tidligt begge Forældre og fik se
nere sit Hjem hos Natalie Zahle, hvor Far var Lærer; 
baade N. Zahle og hele hendes dygtige Kreds af 
Medarbejdere har haft stor Indflydelse paa vort Hjem 
og paa os Børn, ofte boede vi hos hende i Maanedsvis 
og kom der i Berøring med mange højt begavede 
Mennesker.

Mor har altid været lille og skrøbelig, men der 
boede en stærk Aand i hende, og hun levede sit Liv 
med Gud og fik Dag for Dag sin Kraft fra ham. Hun 
var nok i de senere Aar mere syg, end vi var klar over,



Henrik Mundt paa sin 80 Aars Fødselsdag, 4. Mai 1914, med sin Familie samt Edel Liisberg i Haven ved Prinsessestien.
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og havde mange vaagne Timer om Natten. Men hun 
sagde selv: »Det er da godt, at jeg ligger vaagen et 
Par Timer om Natten, hvordan skulde jeg ellers faa 
Tid til at bede for alle mine kære.« Forbøn er en mær
kelig Kraft, den virker langt ud i Fremtiden, længe 
efter, at den der bad, er gaaet hjem til Gud. Det var 
Gudsfrygt, der bar mit Barndomshjem over ikke saa 
smaa Kriser og Vanskeligheder.

Hjemmets ældste Barnebarn, min Søstersøn Tyge 
Martensen Larsen, nu Politimester i Tønder, født 
1893, skildrer her sine Barndomserindringer om sin 
Morfars og Mormors Hjem:

»I Sommeren 1886 byggede min Morfader, Overrets- 
prokurator I. H. Mundt, en Villa i Kongens Lyngby 
paa Virum Skrænt i Nærheden af Sorgenfri og Lot
tenborg, højt oppe over Prinsessestien, som han paa 
Trods af de Virumbønders forgæves Protest ved Ret
ten rykkede længere ud i Mosen, hvoraf et Stykke 
blev købt til Ejendommen for at skaffe bedre Plads 
til den store, ejendommelige og smukke Have, som 
han med Flid og Snille anlagde paa den bratte Skraa- 
ning mellem Jernbaneslugten og Stien.

I dette nye Hjem med den usædvanlig skønne Ud
sigt over Lyngby Sø, Mosedragene over mod Bag
sværd og Skovene ved Frederiksdal dannedes Midt
punktet for en stor Slægt- og Vennekreds, som med 
gammeldags og for vor Tid vel næsten utrolig Gæst
frihed blev modtaget der med aabne Arme.

I disse Omgivelser færdedes da ogsaa Kredsen af 
Børnebørn, og Minderne fra Morfars og Mormors 
Hjem i Lyngby hører for os til Barndomstidens første 
og rigeste; her fandtes i ganske egentlig Forstand for 
os vort andet Hjem, her modtoges vi med Kærlighed
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og nænsom Forstaaelse og Paavirkning, som paa be
tydningsfuld Maade var med til at bestemme vor Ud
vikling og vor Livsopfattelse. Retsindighed, skaan- 
som Bedømmelse af og Kærlighed til Næsten karakte
riserede disse to elskelige Mennesker, hvis hele Væsen 
var gennemsyret af den Kristendom, som for begges 
Vedkommende var Ledetraaden i Tilværelsen, for 
Mormors Vedkommende vel ganske primitiv og op
rindelig erhvervet — for Morfars Vedkommende til
egnet gennem Kamp til Sejr. »Hun søgte ikke sit 
eget«, skrev Morfar om sin Hustru, da hun døde — 
det tilsvarende kunde med Sandhed ogsaa siges om 
ham, sjælden uegennyttig, som han var i sin daglige 
Færden — og det ikke blot i Familiens og Vennernes 
Kreds, men ogsaa, hvorom mange Vidnesbyrd taler, 
i sin Virksomhed som Sagfører.

Mormor var lille og fin, ubeskrivelig kærlig og om
sorgsfuld — altid tænkende paa andre. Hendes stør
ste Glæde var at hjælpe, om hun saa blottede sig selv 
for det i Øjeblikket nødtørftigste. Ved et Selskab i 
Hjemmet havde en af Kredsens nærmeste, Edel Liis- 
berg, der i en Aarrække havde sit Ophold under Mor
fars Tag, tegnet og koloreret et lille vittigt og karakte
ristisk Kort til hver enkelt ved Bordet. Paa Mormors 
saa man hende ved Siden af et tomt Klædeskab staa 
skjult bag et Skærmbrædt og række sin sidste Kjole 
ud til en, der havde den Behov.

Hun besad ikke blot sine Børnebørns Kærlighed, 
men ogsaa deres barnlige Fortrolighed. Alt for tidligt 
maatte vi miste hende. Hun døde i Sommeren 1905 
efter en Operation. Sig selv blev hun lig til det sidste. 
Hun strakte Haanden ud for at klappe sin Sygeplejer
ske taknemmeligt paa Kinden, saa sank hun sammen

5*
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og var død i samme Stund. Var de legemlige Kræfter 
stundom smaa, hvor stor var hun ikke i Kærlighed.

I Hjemmet tog Moster Gerda hendes Plads, som 
den, der tænkende paa os alle styrede Huset for Mor
far. Hvad han fik, og vi har at takke hende for, er 
meget og kan ikke siges her.

Den store Villa bestod af tre Etager foruden det 
øverste Loft, der for os Børn rummede den særlige 
Tillokkelse at være Magasin for en Del af den fore- 
gaaende Generations Legetøj, hvoriblandt en Sæk 
med nogle af de solideste Byggeklodser, som jeg min
des at have set, en høj sort Hat, et Par violetrøde 
Epauletter, et Dukketeater, der efter Morbror Ejvinds 
paategnede Skøn var ej blot til Lyst »men ogsaa til 
Grin« — og meget andet.

I den underste Etage, der mod Havesiden rummede 
nogle store Værelser, hvoriblandt en dejlig Havestue, 
medens Gaardsiden, derved at Villaen var bygget ind 
i Bakken, var halvt Kælder, var indrettet en selvstæn
dig Lejlighed, som benyttedes til Sommerbeboelse for 
nære Slægtninge eller gode Venner. Fra de tidligste 
Aar i min Erfaring mindes jeg saaledes Artillerikap
tajn Haases og min Grandonkel Lægen Christoffer 
Mundt og hans Familie; han malede i Omegnen sine 
dejlige Akvareller og dyrkede paa talrige Udflugter 
sit Speciale: Svampejagten. Hans Sønner var, som ad
skillige af det Slægtled i Familien, overordentlig iv
rige Amatørfotografer, og jeg føler endnu Duften i 
Næsen af Kemikalierne fra de Stunder, hvor jeg som 
lille Dreng fik Lov at komme med ind i Mørkekam
merets svagt røde Belysning for at se paa, at den my
stiske Fremkaldelse fandt Sted.

Fra 1904, da Far kom som Præst fra Vejlby ved
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Aarhus, til Embedet som Sognepræst ved Set. Pauls 
Kirke i København, og indtil Morfar i 1914 — umid
delbart inden Verdenskrigens Udbrud og kun 3 Fjer- 
dingaar forinden Far fik Embedet som Domprovst i 
Roskilde — solgte Ejendommen til Skolebestyrer 
Thyssen i Lyngby, var det os, der i denne Lejlighed 
havde vort herlige Sommerhjem — ofte fra tidligt paa 
Aaret til sent paa Høsten, saaledes at vi i en Periode 
baade før og efter Sommerferien maatte tage med 
Toget til og fra vore Skoler i København.

Den midterste og den øverste Etage i Villaen om
fattede Morfars og Mormors egentlige Lejlighed. 
Hvor mange Minder vælter ikke ind over mig, naar 
Tanken vendes mod disse Stuer. Den store Spisestue 
med de gamle franske Stik og det smukke Billede af 
Elsas-Lotringen i den skønne men alvorligt vemodige 
unge Kvindes Skikkelse.

Jeg mindes det store runde Spisebord, paa hvilket 
Messingthemaskinen om Morgenen snurrede hygge
ligt ved den nederste Ende. Jeg husker Morfar, der 
henrykkede sine Børnebørn ved at »spise The og 
drikke Kryddere«, og som demonstrativt lod Skeen 
staa i Koppen, hvorfra Mormor lige saa demonstrativt 
søgte at fjerne den.

Jeg mindes Dagligstuen med de store Spejle i Hjør
nerne, Mormors Skrivebord, Bogskabet ovenpaa hvil
ket stod i Gibs Ganymedes og Ørnen, Hængelampen 
over det med Mosaiker indlagte Søjlebord, der nu 
staar i min Moders Stue, og ved hvilket Morfar sad i 
sin grønne Lænestol og læste. I denne Stue indlededes 
og sluttedes Dagen som oftest med Andagt, Oplæs
ning af korte Prædikenstykker, Bøn og Salmesang.

Efter Middagen Klokken 6 lagde Morfar Kabale —
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saa godt som altid »Diplomaten«, der stundom kun 
kunde bringes til at gaa op ved Anvendelsen af en 
eller flere »Snyd«.

Meget ofte læste Morfar højt for os alle — baade 
gamle og unge. Jeg hører med usvigelig Sikkerhed 
fremdeles hans Stemme for mit indre Øre. Oplæsnin
gen var — i Modsætning til, naar han fortalte os Børn 
Æventyr og Historier, f. Eks. fra Junglebogen, hvor 
han kunde udfolde sig med megen Effekt — uden 
større dramatiske Udsving.

Foredraget var ret ensartet, og stundom var Stem
meføringen en lille Kende snublende — men ingen 
kunde alligevel gøre det mere »helt rigtigt« end han, 
og ingen hørte vi hellere paa. Repertoiret strakte sig 
over hele Litteraturen — baade den skandinaviske og 
Verdenslitteraturen — og f. Eks. Engelsk læstes ofte 
op i direkte Oversættelse, uden at vi i Grunden be
høvede at være klar over, at den Tekst, som han holdt 
i Haanden, var trykt i et fremmed Sprog.

Jeg mindes i den Forbindelse min egen Far fortælle, 
hvorledes Morfar paa en Tur i Italien, paa hvilken 
flere af hans Børn og Svigerbørn var med som hans 
Gæster, i Pompeji læste højt af en engelsk Udgave af 
»Pompejis sidste Dage«. Far, der ikke var særlig 
dybtgaaende funderet i det engelske Sprog, tilbød saa 
til Morfars Overraskelse at overtage Oplæsningen, 
hvilket derpaa skete til almindelig og meget over
raskende Tilfredshed, indtil det afsløredes, at Far bag 
Morfars engelske Udgave havde skjult en lille tysk 
Reclamudgave af Bogen. Det lille Puds, der ikke 
havde gjort sig i en Skoleklasse, morede Morfar 
umaadeligt, saaledes som han i det hele som kun faa 
kunde more sig over enhver god Historie. Naar han
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var ude at rejse — og han havde da altid nogle af 
sine nærmeste med — skrev han lange Breve hjem 
til os andre, livfulde og interessante; de læstes højt 
for alle os hjemmeværende, og vi fulgte spændte med, 
naar han paa sin friske og ligefremme Maade fortalte 
om alt, hvad de saa og oplevede.

Den 4. Maj var det Morfars Fødselsdag. Bøgen 
havde som Regel foldet de første Blade ud i Sorgenfri 
Skov. Slægten samledes med Vennerne i Hjemmet, 
og Dagen staar for mig som en af Aarets største. Her 
kom Natalie Zahle og hendes Kreds, her mødtes Mor
mors Slægt med Morfars, og ogsaa Svigerbørnenes 
Familier faldt indenfor Rammerne. For Børnene var 
Festens Clou det Øjeblik, da den for Dagen traditio
nelle Plumbudding blev baaret brændende ind. Efter 
Middagen blev der drukket Kaffe i Havestuen med 
det store Vindue med Udsigten over Lyngby Sø, paa 
hvis modsatte Side man saa Valdemar Poulsens høje 
Master til hans traadløse Telegrafi. Dørene var aab- 
nede til den lange Trappe ned til den store men tem
melig stejle Plæne, neden for hvilken der laa en lille 
Dam, hvis Overflade sædvanligt var dækket af et 
lysegrønt Tæppe af Andemad, som Morfar til Stadig
hed søgte at bekæmpe ved at skumme Vandet med en 
Ketscher.

Ja, Haven! Det var vel en Have, som ethvert Barn 
kunde ønske sig en Have. Hver Sti, hver Busk, hvert 
Træ staar indprentet i min Erindring, saaledes som 
den saa ud i 1914. Her var et meget afvekslende Lege
terræn, en Rigdom af Frugt af enhver Art, og der var 
ikke nævneværdig Begrænsning i Adgangen til at 
tage for sig af Retterne.

I Bakken langs Jernbanen var der til Fyld ved An-
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læget a£ Dæmningen over Søen afgravet et bredt 
Areal, og paa en Del af dette havde Morfar foruden 
en righoldig Urtehave anlagt en Tennisbane, der blev 
en munter Tumleplads for flere Generationer af »Bak
kens« Beboere. Thi Morfar var jo ikke den eneste, 
der havde fundet paa at bygge Hjem paa dette den 
Gang noget afsides beliggende Sted. Før ham havde 
Hygiejnikeren og Sindssygelægen, Professor C. G. 
Gædeken bygget derude, og faa Aar efter opførte 
Enkefru Marie Schrader sin store, herskabelige Villa 
paa den modsatte Side af Morfars. Mellem disse tre 
Familier opstod et inderligt Venskab, der mellem 
Mundts og Schraders blev saa indgaaende, at ialt 4 
Ægteskaber mellem disse Slægter i Aarenes Løb blev 
Følgen.

Man mødtes ude og inde. Familierne hørte alle til 
de tidligste Cyklister her i Landet, om det saa var den 
hæderkronede Professor, saa anskaffede han sig en 
trehjulet Befordring og rullede med paa Turene ud i 
Landskabet. Der udkæmpedes store Turneringer paa 
Tennisbanen, og om Aftenen bemandedes Baadene, 
hver Familie havde sin — Morfars laa i en særlig, lille 
Dam inde i Haven, saaledes at man under en Bro paa 
Prinsessestien maatte stage sig ud i Søen, før Aarerne 
kunde lægges ud. Saa roedes der over Søen, forbi den 
mystiske »Terneø«, som med Aarstiderne først kom 
frem og siden paany forsvandt under Søens Over
flade, derpaa gennem Kanalen og under Nybro og 
endelig gennem Bagsværd Sø forbi de gamle Patricier
villaer og frem til det Punkt, som vi benævnte »Bun
den af Bagsværd Sø«. Saa gik man i Land, nød den 
medbragte Forfriskning, spadserede i »Bøndernes 
Hegn« og vendte hjem, naar Mørket var ved at falde
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Ejvind Mundts Børnebørn i Norge 16. Maj 1932.

paa. Saa blev der sunget, eller Edel Liisberg spillede 
paa sin Okarino — skønne herlige, rige Minder, søm 
— skønt jeg kun er middelaldrende — synes at høre 
en fjern Fortid til — Tiden forud for den store Ver
denskrig.«

Henrik Mundt havde ni Børn, hvoraf de fire døde 
som smaa. To Sønner og tre Døtre overlevede ham.

Den ældste Søn, Ejvind Mundt (1863—1939) var 
Læge i Rudkøbing i 40 Aar. Han var en from Kristen 
med stor Kærlighed til og Forstaaelse af Mennesker, 
et ejendommeligt Menneske, meget foretagsom og 
paahitsom. I 1894 blev han gift med Olga Jensen. Han 
var Medlem af Menighedsraadet og stærkt interesse
ret i Rudkøbings Forskønnelse, plantede nye Anlæg 
og forbedrede de gamle. Mange levende Smaatræk 
fortæller man endnu om ham derovre. Han kørte paa
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Cykle med sin Lægetaske hængende over Stangen, og 
med Aarene opnaaede han en Færdighed som Cyklist, 
der var lidt udover det almindelige. En Dag havde 
han Ærinde hos en af Byens Manufakturhandlere, og 

da han mente, 
det var upraktisk 
at staa af Cyk* 
len for at gøre 
Indkøbet, rulle* 
de han over For* 
tovet gennem 

den aabne Bu* 
tiksdør og lige 
ind til Disken i 
Forretningen. — 
Hans praktiske 
Anlæg gav sig 
ofte Udslag paa 
en morsom Maa* 
de paa hans Syge* 
besøg. Han var

Helge og Inger Mundt i Skovridergaarden.

saaledes en Dag kommet ind i et lille Hus paa Landet, 
hvor Luften tydeligvis var af ældre Aargang. Han 
aabnede ikke Vinduerne, fordi han var klar over, at 
de vilde blive lukket, saa snart han var forduftet, men 
da han gik, tog han resolut Døren af Hængslerne og 
stillede den op mod Muren. Var der Nød og Trang, 
f. Eks. ved en Fødsel i et lille Hjem, skaffede han selv 
det nødvendigste til Veje. Han havde tre Døtre, som 
alle er gift. Inga Mundt med Ingeniør Georg Hauge 
og Asta Mundt med dennes Broder, Læge Olaf Hau
ge, begge i Norge. De stammer direkte ned fra Hans 
Nielsen Hauge. Inga Hauge har fem Døtre og to Søn-



75

Astrid, Gerda og Marie Mundt.

ner, Asta Hauge har 2 Sønner og to Døtre. Ejvind 
Mundts yngste Datter Elna er Kommunelærerinde i 
København og gift med Kommunelærer Richard Pe
dersen; hun har en Søn, Ole.

Ejvind Mundt døde i Marts 1939 oppe i Norge, 
hvor han var paa Be*= 
søg hos sine Børn.

Helge Mundt blev 
Forstmand, hans Hu* 
stru er født Inger 
Schrader; han blev 
kongelig Skovrider 
ved Sorø Akademis 
II. Skovdistrikt, og 
Hjemmet ude paa 
Fredskovsminde aab* 
nede sig gæstfrit for 
en talrig Kreds af 
Slægt og Venner, der 
med stor Tak mindes de glade Timer ved Kaminens 
Baal og Spadsereture ude i Skoven. Helge Mundt 
er meget anset blandt sine Kolleger; han har holdt 
talrige Foredrag i Udlandet og udgivet en Række 
forstlige Afhandlinger.

Henrik Mundts ældste Datter, Astrid blev i 1892 
gift med den højtbegavede Teolog og Forfatter Hans 
Martensen-Larsen, Dattersøn af Biskop Martensen. 
Han døde i 1929 som Domprovst i Roskilde. De hav
de syv Børn, men mistede to af dem som voksne 
under Influenzaepidemien. Den ældste Søn, Tyge, er, 
som nævnt, Politimester i Tønder og er den i vor 
Familje mest slægtskyndige og slægtsinteresserede; 
han har to Børn. Den næste Søn, Aage, er Præst i
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Marie Mundt, tegnet af Emilie Mundt.

Horsens, han har en Datter. Den tredje Søn, Hen
ning, er ligesom sin Morbror, HelgeMundt, kgl. Skov
rider — ude i Dyrehaven, han har fire Børn. Den 
yngste Søn, Oluf, er Læge og gift med Else Paludan- 
Miiller. Datteren Edith er Menighedssygeplejerske 
paa Frederiksberg.



Familien Liers Dagligstue malet af Emilie Mundt.
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Henrik Mundts yngste Datter Marie blev i 1907 
gift med cand. jur., Landmand Constantin Brun, der 
har to Sønner af første Ægteskab, Ingeniør Oscar 
Constantin Brun og Dr. med. Georg Brun, som var 
ganske smaa, da min Søster giftede sig med deres 
Fader, og derfor altid har været nær knyttet til vor 
Slægt. I min Søsters Ægteskab er der fem Børn. 
Den ældste Søn, Henrik, er Landmand i England, 
han har en Søn; de to yngre Sønner er Ingeniører, 
den ene, Carl, i Købehavn — han har ogsaa en Søn 
— den anden, Johannes, for Tiden i Persien. Den 
ældste Datter, Anna Margrethe, er Tandlæge og gift 
med Arkitekt Schmelling.

Caroline Amalie Mundts ældste Datter Henriette 
(1839—1883) var først gift med Julius Knub og efter 
hans Død med Albert Theodor Lier. Der var seks 
Børn. En af Sønnerne, Valdemar Lier, er Ingeniør og 
Opfinder (bl. a. af Lier-Lampen og et elektrisk Ur). 
En anden Søn, Axel, var Gartner, først i Holte, senere 
ved Viborg. Meget stille var han, men kom Talen ind 
paa Blomster, lukkede han sig op og talte med Varme 
og Glæde om det, der fyldte ham. Han var Censor 
ved Fagprøven for Gartnerelever. Han har en Datter, 
gift med Ove Willumsen, som har overtaget Sviger
faderens Gartneri.

Henriette Liers Datter Ella blev i 1896 gift med 
Grosserer Schrader. Der er fem Børn og tre Børne
børn; en Søn, Svend, er Grosserer; han har en Søn og 
en Datter.

Henriettes yngste Søn Harald (1881—1930) var 
Officer. Der er tre Børn, Sønnen Paul er cand. mag. og 
Lærer, Datteren Inger er gift Jørgensen og har en 
Søn, Claus.
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Caroline Amalie Mundts fleste Efterkommere stam
mer dog fra hendes Datter Jacobine (1840—1914). 
Hun blev gift med Charles Frederik Petersen fra Øde
mark, og de havde tretten Børn. Hun var livlig og 
velbegavet og tilbragte i sin Ungdom et Par Aar som 
Lærerinde hos Pastor Krarup, Løgumkloster, Sønder
jylland, hvorfra hun hyppigt sendte Breve hjem til sin 
Far og sine Søskende paa Vesterbrogade for at for
tælle om alt, hvad hun oplevede.

Her gengives et Par Breve til og fra Præstegaarden. 
Brev fra Carl Emil Mundt til Datteren Jakobine.

Min kjære Pigel
Uden at have læst omstaaende, som er mig forbudt, 

og altsaa uden Henhold hertil maa jeg dog være med 
den første Gang, der skrives til dig i den nye fra os 
afsondrede Stilling, uagtet jeg snarest ventede, at 
Henriks Beretning, som først ventes imorgen, vilde 
have givet mig Anledning til at skrive. Det glæder 
mig ret, at det første Indtryk, du har modtaget, har 
været godt. Jeg vil nu haabe, det vil saaledes vedblive. 
Det var ogsaa, hvad jeg ventede, at den første Mod
tagelse vilde være mere opmærksom fra Konens Side 
end fra Mandens. Deraf følger imidlertid ikke, at jo 
Manden ved nærmere Bekjendtskab kan vise sig lige- 
saa venlig og godmodig. Det er ikke sjældent, især 
for vort Kjøn, at en vis Ligegyldighed og Tavshed i 
Væsen er forbundne med en i høj Grad velvillig og 
kjærlig Charakter. Det gunstige Vejr i Fredags be
mærkede vi og glædede os derover. Du har altsaa 
ikke været søsyg, men har dog formentlig haft Lejlig
hed til at se, hvorledes denne Tilstand tager sig ud 
hos andre.
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I dine følgende Breve maa du udbrede dig ret me
get over dit hele daglige Liv. Det var skjøndt, om du 
kunde tage dig over for en vis begrændset Tid at 
beskrive alt, hvad der foregaar i og om dig, og alt 
hvad der siges fra Morgen til Aften. En saadan Be
skrivelse vinder just Interesse ved sin Detail, og der
ved kan man danne sig et tydeligt Billede af hele dit 
Liv. Det skal du naturligvis ikke vedblive med, men 
kun for en kort Tid, især i Begyndelsen. Giv os en 
Tegning af Værelserne med nærmere Beskrivelse af 
dit eget. Hvordan synes du om Prædiken. Er det altid 
Dansk eller afvexlende Tysk? Du afholder dig vel 
fra alle politiske Despyter og er saa høflig at tale 
Tysk til dem, der ikke godt kan tale Dansk? Hvor
ledes staar Pianoet? Kunde det være dig i nogen 
Grad ønskeligt at have eget Instrument? Adressen, 
hvor Tøjet skal afleveres i Flensborg, faar jeg vel med 
Henrik. Din hengivne Fader

C. E. Mundt.
Hils Krarup og Kone venskabeligst.

Jacobine til Broderen Christoffer.
Ogsaa til dig, Hvidtop, Grønært, skulde jeg jo skri

ve engang om ikke af nogen anden Grund, saa for at 
takke dig for dine to Breve, som var mig meget vel
komne, og jeg kan forsikre dig, at dersom de maatte 
have mange og lange Efterfølgere, saa skulde de finde 
en ligesaa venlig Modtagelse. Men jeg har jo ogsaa 
en anden Grund til at skrive, fordi dit Abekatteansigts 
Billede ofte staar for mig og fortæller mig, at jeg læn
ges efter dig. Hvad sammes Abekattestreger angaar, 
saa kan jeg sige dig, at Pastor Krarup er din Over
mand i at efterligne alle Dyrelyde, han gjorde det for-
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leden Dag for Holger, han gjøer udmærket, galer for
træffeligt o. s. v., jeg maatte tænke paa dig derved. 
Ligeledes, skøndt jeg er flygtet herover paa Vest
kysten er jeg dog ikke undgaaet de hulde Toner af 
denne: »partant pour la syrie«, da Præsten spiller den 
akkurat som du, dog ikke slet saa ofte. Hvordan 
gaar det dig nu for Tiden i Skolen? Fortæl mig lidt 
ordentligt derom, naar du med det første skriver, 
skulde du ikke have forandret Bestemmelse og faaet 
Lyst til at blive ved Bogen? Fortæl mig, hvad Num
mer du er o. s. v., det er en Ting, som jeg gerne vil 
høre om, den ligger jo Fader og alle os andre, som 
holder af dig, paa Hjertet. —

Jacobine til sin Fader.

December 1859.
Kære Fader!

Hvad mener du med en gensidig »penchant«? Du 
er egentlig slem med fremmede Udtryk, min kjære 
Mand — o, Undskyld, jeg maa nok ikke sige saadan 
— min Herre. — Aa, jeg kan ikke modstaa Musik, 
naar mit Sind er fuldt. Jeg græd ved den første Salme 
i Dag ved at tænke paa Henriks og Annas Forlovelse. 
Frk. Roil holder meget af Musik, jeg spillede en Del 
for hende, det var til Fornøjelse for os begge, for det 
morede mig i høj Grad, at hun kendte alt, hvad jeg 
spillede. Loreley var hun saa fornøjet over at høre, 
det er jo ogsaa mit Yndlingsstykke. Sonate pathetique 
kjendte hun ogsaa. I synes vel, det er en underlig 
Ting at skrive om, men naar nu aldrig nogen aner, 
hvad det er man spiller eller siger, det er kønt, saa 
gør det godt at have nogen, der kan finde det og ud
tale sin Følelse engang igjen. Det er ingen Forfænge-

6
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lighed, for Folk takker mig saamænd nok fordi jeg 
spiller, jeg bryder mig ikke om at beundres, men at 
man kan spille hele Bethovens Sonate pathetique for 
dem, uden at de kan mærke, at den er formelig dejlig, 
at ingen bemærker, hvor mageløs Ouvertyren til Jæ
gerbruden er, det har noget oprørende ved sig. Ja, 
men det er ogsaa sandt. Jeg kunde sommetider være 
tilsinds at fare op ved et eller andet Sted og udbryde: 
Er det ikke vidunderligt, henrivende, yndigt! Men de 
vilde da tro, jeg var gal. (Jeg bliver næsten sværmerisk 
Emilie, gør du kun Nar af mig igjen). Det er forresten 
morsomt, hvor »Rousseaux’ Drøm« gør Erobringer. 
Præsten kan saa godt lide den; naar jeg spiller for 
nogen, beder han, .altid om den og Kong Christian. 
Bravo, dacapo raabte han over Kong C., da jeg spil
lede den ovre hos Ishøjs i Søndags. Fader, jeg kan 
ikke udstaa din ildevarslende Lignelse med de nye 
Koste. Synes du Fader, at alt er saa rosenrødt? Det 
troede jeg egentlig ikke, jeg gjorde det til, for saadan 
begejstret er jeg da ikke over alting, men synes, det 
er vakre Mennesker, jeg er kommen iblandt, og at jeg 
har det godt hos dem, men du kan tro, Fader, at det 
er Livet set med nittenaarige Øjne, det tager sig som 
oftest lyst ud for dem. Forleden var der noget, jeg ikke 
vidste; »ved De ikke det, det var slemt nok,« sagde 
Præsten, saa nu læser jeg Dannevirke grundigt og 
findes nu værdig at tale med Præsten om Politik og 
tør komme med mine, paa Grund af min Uvidenhed, 
vidtløftige Spørgsmaal. Her taler Damerne slet ikke 
om Politik, kun om Smør, Mælk, Flæsk, Æg, Kage
bag og Børn. — Aa! Gid jeg nu i Julen kunde flyve 
hjem, om det blot var for en Time. Jeg har vist fortalt 
Jer om, at jeg i Fantasien rejser hjem til Jer. Juledag
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Asta, Gerda, Caroline og Elin Jakobine Petersen, f. Mundt,
Petersen. med Tvillingerne Asta og Gerda.

tager jeg imod Gratulationer af alle mine Venner den 
hele Dag. Din hengivne Datter

Jacobine.

Da Jacobine havde 11 Børn, var der 10 Døtre og 1 
Søn; saa kom der tilsidst 2 Sønner. Charles Petersen 
var Forpagter af den store Gaard Ofrabyborg i Nær
heden af Ystad. Hvor mange af os, der hører til den 
yngre Slægt, har ikke tilbragt dejlige Sommerferier 
der, levet med i Landbrug og alt det, der foregaar 
paa en stor Gaard: Brygning, Bagning, Vask, Væv
ning, Mejerivæsen og Høstarbejde.

Jacobine Petersens ældste Børn fik deres Uddan
nelse i Danmark, men alle de yngre blev opdraget i 
Sverige. De to ældste Døtre er Tvillinger: Asta blev 
gift med Ter-Borch i Sverige, hendes Datter, gift 
Lundberg, er allerede Bedstemoder, saa paa dette ene 
Punkt af Slægten har vi otte Slægtled paa Stamtavlen,

6*
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og dens yngste Skud skal derfor nævnes her: Han 
hedder Lars Gustaf af Petersén, er født den 22. Juli 
1958 og tilhører gennem sin Far en gammel svensk 
Adelsslægt.

Den anden Tvilling, Gerda, blev gift med Juveler 
Albert Dreboldt, som havde overtaget den Mundt’ske 
Guldsmedeforretning, der havde til Huse i den gamle 
Hjørnebygning paa Helligaandskirkens Grund. Jeg 
husker tydeligt, at jeg som Barn har set den gamle 
Loftsbjælke, hvis Indskrift fortalte, at her standsede 
i 1728 Ilden vestfra og i 1795 Ilden, som kom østfra. 
Den skal nu være havnet i samme Hus i en Systue 
oppe paa 4. Sal.

Dreboldts havde fire Børn. Der er to Børnebørn.
Elin blev gift Drakenberg og lever i Stockholm: 

fire Børn og to Børnebørn.
Emily blev gift med Ingeniør Jochimsen, en fin og 

fremragende Mand. De døde begge tidligt. Fire Børn 
og fire Børnebørn.

Agnes er Enke efter Kreditforeningsdirektør Bier
ring; hun har to Døtre. Ingeborg er gift Birch, bor i 
Sverige og har tre Børn.

En af de yngre Døtre, Henriette Mundt Petersen, 
blev gift med Frederik Schrader, som hun lærte at 
kende, da hun var paa Besøg hos sin Morbroder, Hen
rik Mundt, i Lyngby. Hun er nu Enke, har to Børn 
og fire Børnebørn.

De to yngste af den store Søskendeflok er begge 
Landmænd i Sverrig. Georg har fem Børn og Julius 
otte. Det er Julius’ Kone, Greta, født Berglund, som 
jeg har citeret i Forordet. Interessen for den gamle 
Slægt er kommet stærkt frem hos hende og hendes 
Børn.



Emilie Mundt: Asylbem.
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Caroline Mundts Datter Emilie (1842—1922) blev 
Malerinde, og hun har sammen med sin trofaste Ven 
og Livskammerat, Marie Luplau, været blandt Pione
rerne for Kvindesagen. I 1875—76 opholdt de sig i 
München for at studere efter levende Model, hvad der 
i visse Kredse herhjemme vakte saa stor Forargelse, 
at nogle af Emilies bedste Venner brød Forbindelsen 
med hende. Senere har hun studeret i Paris, besøgt 
Italien, Schweiz og Bretagne. Fra 1878 til 1923 udstil
lede hun paa Charlottenborg. Hun malede Portrætter 
og nogle Landskaber, men er mest kendt for sine Asyl
billeder, hvor hendes kunstneriske Opfattelse i For
bindelse med hendes Kærlighed til de smaa i Samfun
det gør sig stærkt gældende. I 34 Aar havde hun og 
Marie Luplau en Tegne- og Maleskole. — Hun var 
et uhyre beskedent Menneske. Natalie Zahle har for
talt mig, at Emilie Mundt et af de første Aar, hun ud
stillede paa Charlottenborg, en Dag spurgte hende: 
»Borgmester Hansen, er han gal?«, og paa et forbav
set Spørgsmaal om, hvordan hun kunde sige saadan 
noget, svarede hun: »Han har nemlig købt et af mine 
Billeder.«

Paa en Reklame for Støvsugere, som nylig kom ind 
ad Døren, fandt jeg til min store Forbavselse en Teg
ning med fem Børn af hende: Smaabørn for halvthun- 
drede Aar siden, som trængte til mere Røgt og Pleje, 
end de fik. Det er et Udkast til hendes store Asyl
billede. — Et elskeligt og kærligt Menneske var hun, 
opofrende og med et varmt Hjerte for de smaa i Sam
fundet.

Caroline Mundts yngste Søn, Christoffer (1844— 
1925), der blev moderløs, allerede da han var et Aar,
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Christoffer Mundt og Familie.

havde kunstneriske Anlæg, men gennemførte dog 
efter Faderens Ønske sit Studium og blev Læge — en 
meget anset og afholdt Læge paa Frederiksberg. Men 
Slægtens Talent for at tegne og male kom dog til at 
præge hele hans Liv. I al sin Fritid tegnede og malede 
han. Mange af hans Akvareller er rene Kunstværker. 
Efter de Skitser, han tog ude i Naturen, malede han 
hvert Aar med utrolig Flid en stor Mængde »Jule
kort«, der blev sendt til Familiens ældre og yngre 
Medlemmer, og som nu i alle Grene af Slægten 
smykker Væggene, og med deres klare, livlige Farver 
og fine Naturopfattelse glæder den ene Generation 
efter den anden. Han elskede Naturen; han har ud
givet en Svampebog med sine egne kolorerede Illu
strationer; han oprettede Svampeforeningen og var 
den første Leder af en lang Række Svampe-Ekskur
sioner til Skovene i Københavns Omegn.
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Sønderborg Raadhus tegnet af Holger Mundt.

Han og hans Hustru, f. Antonie Krieger, havde fem 
Børn, den ældste Søn døde som lille, en Datter, Inge
borg, døde som ung; tre Sønner lever endnu. Den 
ældste Søn, Otto, er Sognepræst i Matthæus Sogn, 
han er gift med Sophie Levinsen, de har en Datter, 
Benedikte. Kaj Mundt er Landsdommer, han er gift 
med Anna Margrethe Frederiksen, de har en ung Søn, 
Jørgen, som studerer Jura, han er den eneste mandlige 
Efterkommer i Slægten Mundt.

Den yngste Søn, Holger, er akademisk Arkitekt; 
han fik som ung første Præmie i en Konkurrence om 
Bispetorvet i Aarhus. Han bor nu i Sønderborg, hvor 
han bl. a. har bygget det nye Raadhus og mange an
dre Bygninger. Hans Hustru er født Fischer Jørgen
sen, de har to Døtre, den ældste, Karen, er Arkitekt 
og fører saaledes Familje-Traditionen videre. Hun er 
gift med Arkitekt Ebbe Clemmensen. Her gengives, 
hvad hun har fortalt om sin Farfar Christoffer Mundt.
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»Da bedstemor døde i 1920, blev det bestemt, at far, 
mor og jeg skulde flytte fra Amager, hvor vi boede, 
ud til lejligheden paa GI. Kongevej 100 og bo der 
sammen med bedstefar, der efter bedstemors død 
følte, at han var blevet en gammel mand.

I vores fælles lejlighed, som ganske fejlagtigt fore
kommer mig at være kæmpestor, havde bedstefar to 
stuer. Det er navnlig den lille stue, jeg kan huske. 
Det var her, man altid kunde finde bedstefar, baade 
naar han havde konsultation, og naar han om aftenen 
sad og malede.

Der var altid noget spændende ved at komme ind 
til ham, maaske fordi man var derinde saa kort tid ad 
gangen, at man ikke fik set sig mæt paa alle hans 
ting, navnlig ikke paa det lille glas m. sølvlaag, der 
stod ovenpaa hans skrivebord. Det var nemlig altid 
fyldt med chokolade til de smaa patienter. Ogsaa den 
bugnende papirkurv havde en magisk tiltræknings
kraft paa en — den maatte man rode i ligesaa meget 
man vilde — man kunde bruge bagsiderne af Brevene 
til at tegne paa — og det kunde ogsaa ske, at bedste
far »tabte« forskellige rare ting derned, det har jeg 
endnu et fint udskaaret ben-penneskaft til minde om. 
Andre rare bedsteforældre fortæller historier for deres 
børnebørn, bedstefar tegnede for os. Han havde til 
det formaal foræret mig en bog med hvide blade, 
»Karen-bogen« (jfr. »Far og mor-bogen«, »Jørgen- 
bogen«),som jeg kom stikkende med om aftenen, naar 
han sad ved sit skrivebord indhyllet i røg og bakkede 
paa sin lange pibe.

Og saa tog han fat, (hvis han da ikke var »jamsk« 
eller »mausk« — bedstefars udtryk for at være uop- 
lagt).



90

Han kradsede først nogle lette blyantsstreger ned 
og begyndte saa hurtigt at male, helst nisser med røde 
huer, men paa opfordring iøvrigt baade »den lille rød
hætte«, soldater fra 1848, elefanter, næsehorn og den 
samlede familie. Naar malingen var tør, blev tegnin
gen gaaet efter med pen, og hvis han var særlig oplagt, 
kom der et lille vers forneden som f. eks.:

»H er ser du en nissemand, som stjæler, 
han har stjaalet en gris, og grisen vræler.«

Da han døde, arvede jeg hans farvelade. Det var 
tydeligt at se, at den røde nissehuefarve var mest hul.

Bedstefars store stue kom jeg sjældent i, den var 
til daglig iskold. Her var det meste fra det gamle hjem 
samlet, saa her var lidt rigeligt med møbler. Det, der 
gjorde mest indtryk paa mig, var et billede af onkel 
karl, det stod paa et staffeli, udskaaret i »almuestil«. 
Jeg fik at vide, at han var død som barn, noget der 
virkede helt uforstaaeligt paa mig.

Bedstefar som læge har jeg kun et utydeligt billede 
af. Den hostesaft, han skrev op til mig, var jeg vild 
efter at faa — den smagte af marcipan, iøvrigt mær
kede jeg kun til hans lægegerning, naar jeg saa de 
store blomsterdekorationer, han fik til sine fødsels
dage af »taknemmelige patienter«. Men jeg har aldrig 
været i tvivl om, at han betød meget for de mange 
hjem, hvor han som huslæge fulgte med i familiens 
trivsel.« .

De to Søstre, Caroline og Jensine Jørgensen, havde, 
som man husker fra »Bromme Mølle«, Bryllup sam
me Dag, den 3. August 1833, Caroline med Adjunkt 
Mundt og Jensine med Instrumentmager Seehusen.
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Jensine Seehusen blev ikke saa lykkelig i sit Ægte
skab som Caroline Mundt. Andreas Seehusen maa 
have haft ikke saa ganske faa Vanskeligheder, tog 
ofte hjemmefra i længere Tid, og der har sikkert væ
ret meget smaa Kaar i det lille Hjem paa Christians
havn. De fik to Sønner, Wilhelm Seehusen (1834— 
1879) og Heinrich Seehusen (1836—1912). Tidligt 
mistede de to Smaadrenge deres Mor. Andreas See
husen giftede sig snart efter med Jensines trofaste 
Ven Petra Heggelund, der blev en god Mor for de 
to Stedsønner. Men ogsaa for hende maa det have 
været svært. Andreas Seehusen rejste ud af Landet, 
og om hans senere Liv og Død ved man intet. — Petra 
fik selv en Søn, der hed Frits. Han blev Sømand, men 
døde som ung i Brasilien af gul Feber.

Jensines Familie tog sig trofast af Wilhelm og Hein
rich, og i Bromme Mølle havde de altid et Tilholds
sted. Heinrich var en Del af sin Barndom i Pleje hos 
en Ven af Familien, Lærer K. G. Horst i Herlev. 
Wilhelm derimod gik i Skole paa Sorø Akademi og 
har efter Brevene at dømme ikke haft helt let ved at 
samle sig om sit Arbejde. Her gengives nogle Breve 
til ham: fra hans Mosters Mand, Adjunkt Mundt, fra 
hans Morbroder Møller Chr. Jørgensen i Bromme og 
fra hans Stedbror Fritz om store Begivenheder i 
Bromme Mølle:

Min kjære lille Wilhelm!
Tak for dit Brev og dine gode Ønsker for mig i det 

nye Aar! Enten du giver mig dem i Vers eller Prosa, 
er det mig det Samme. Jeg veed nok, Du mener det 
lige godt. Jeg har heller aldrig kunnet gjøre Vers. 
Naar jeg tænker paa, hvad jeg skal ønske Dig i det
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nye Aar, veed jeg virkelig intet bedre, end at gjentage 
dit eget Ønske, at Du maa gjøre mig Glæde — og din 
Moder. Thi vel er det ikke for vor Skyld alene, at Du 
skal beflitte Dig paa at gjøre Guds Villie, men for 
Guds Skyld og for din egen, men Du er kun et Barn, 
og derfor finder Du bedst den rette Vej ved at følge 
den, som vi vise Dig. Vær altid aaben og ærlig, saa 
ville alle holde af Dig. Stræb redeligt at benytte den 
gode Leilighed, Du har til at lære noget Nyttigt. Du 
vilde ellers højligen fortryde det, naar Du blier ældre. 
Man har vel Lov til at attraa Fornøielser, men ikke 
førend Arbejdet er vel gjort. Vi leve ikke for at for- 
nøie os, men for at arbejde, og jo ældre vi blive, desto 
mere vokser Arbejdet, og Fornøielserne aftage.

Din Historie har jeg ikke læst endnu.
Din hengivne Oncle

Sorøe, d. 1. Jan. 1846. C. E. Mundt.

Bromme Mølle, d. 3. Decbr. 1846.

Min kjære Wilhelm!

Din Characteerseddel for sidste Maaned, som jeg 
modtog i Gaar, har ikke foraarsaget mig nogen Glæ
de, ligesaalidt som Dine foregaaende Characteersed- 
ler i Almindelighed. Jeg havde dog bestandig haabet, 
at det med Tiden, naar Du blev lidt ældre, fornufti
gere og lidt mere vant til at bestille Noget, skulde gaa 
noget bedre for Dig; men desværre, jeg seer det Mod
satte skee, Du gaaer tilbage istedetfor frem. Du veed 
ikke, hvor ondt dette gjør mig. Jeg kan ikke længere 
være taus herved. Du indseer ikke, eller rettere Du 
tænker ikke over, som Du burde, hvor urigtig Du 
handler baade mod Dig selv, og mod Dine, som hid-
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entil med saa megen Velvillie og Glæde har stræbt 
at hjælpe Dig fremad, og gjort Dig saa meget Godt; 
jeg mener Din Onkel Mundt og Din Moder, som Du 
begge lønner med Utaknemlighed og skaffer Sorg for 
al deres Kjærlighed mod Dig. —

At Du handler urigtigt mod Dig selv, maa Du og- 
saa kunne indsee. Du har nu Ledighed til at skaffe 
Dig Kundskaber og Dannelse, som er saa uundvær
lige, og immer blive nødvendigere for ethvert Men
neske, som vil frem i Verden, en Ledighed som saa 
uendelig mange Mennesker maa savne, hvor meget de 
end kunde ønske denne, og fortjene den, en Leilig- 
hed som ikke kommer igjen og som, det kan Du troe 
mig, Du sikkert vil komme til at beklage, om Du lader 
den gaae tabt og som Du synder mod Forsynets God
hed ved ei at benytte.

Det er ikke for at skjende paa Dig, at jeg siger Dig 
dette; det gjør mig kun ondt at Du saa slet bruger 
Din Tid og den gode Ledighed Du nu har til at gjøre 
Dig til et dueligt Menneske i Fremtiden. Betænk om 
Du med Billighed kan vente at Andre altid ville ved
blive at hjælpe Dig, naar Du selv lægger Hænderne 
i Skjødet? Nei min kjære Wilhelm dette kan og bør 
Du ikke gjøre Regning paa. Stræb hvad Du kan, og 
vær flittig. Tænk ikke paa at undskylde Dig med at 
Du mangler Evner; men benyt derimod af al Kraft de 
Evner Du af Naturen har modtaget og Du skal da 
see, at Du virkelig formaaer mere, end Du nu troer 
eller venter. Kan Du ikke indhente, hvad der allerede 
er gaaet tabt, saa lad dog derfor ei Fremtiden gaae 
tabt med, og Du skal see Fliden har sin Løn i sig 
selv. Denne Maaned er kun kort, da Juleferien ind
træffer deri. Vær rigtig flittig og prøv hvad Du for-
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maaer denne korte Tid, og Juleferien vil da først 
blive en rigtig Glædestid for Dig, og det vil da ogsaa 
være mig meget større Fornøielse at see Dig her.

Din hengivne Onkel
C. Jørgensen.

Bromme, d. 1Q/s 54.
Kjære Wilhelm!

Jeg vil fortælle dig en Nyhed, som vist vil baade 
glæde og overraske dig meget, og maaske opmuntre 
dig i din Udørken af Danmark, hvor du sørgeligen 
henslæber dit Liv, den nemlig, at du snart faar en ny 
Tante ved Navn Bine, da — Onkel Christian — har 
— forlovet sig — med — Jomfru eller Frøken, hvad 
man nu skal sige, dog nu er vi jo snart ikke mere i 
Uvished om, hvad vi skulle sige til hende, altsaa 
Jomfru — eller — Frøken — — R — o — u — 
s — i — n — g.

Engang i Efteraaret, vi haabe alle saasnart som mu
ligt, skal Brylluppet staae med Dands og klingende 
Spil, enhver som har Lyst kan see derpaa, vi indbyde 
alle Store og Smaa til Festen — til Festen i Kjøben- 
havn og Bromme, og jeg haaber isærdeleshed, at du 
kommer dertil, eller ogsaa idetmindste drikker dig en 
god Perial i en Flaske Viin og drikker de Forlovedes 
Skaal af Hjertens Grund. Vi har haft Gilde herude 
for alle Folkene og dandset af Hjertens Lyst i den 
lille Skov og drukket Punch og været glade, og Sko
ven var illumineret med couleurte Lamper, som vi i 
en Fart hentede fra Ødemark, da Charles netop var 
hernede den Dag, det skeete. Enkebølle var ogsaa 
herude og lavede et nydeligt Transparent og en Sang 
for de Forlovede. Alle herude ere beskæftigede med
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at skrive Breve; men jeg er den eneste, der kan skrive 
dig til. Jeg skal hilse dig fra Onkel, og sige dig, at 
han skal skrive dig til, saasnart han faaer Tid. Ellers 
har jeg Hilsener nok fra alle og mest fra din Broder 

Frits.

Vilhelm kom i Tømrerlære først i Skagen, senere 
hos Tømrermester Rasmussen i Stubbekøbing. I et 
andet Brev foreslaar Frits, at Vilhelm sammen med en 
Ven Jessen skal rejse til en dansk Familje i Austra
lien, egentlig ikke for at grave Guld, men snarere som 
Haandværker.

Vilhelm blev Tømrermester i Sorø, blev gift med 
Margrethe Hass, men saa kom Krigen 1864, og han 
maatte afsted; en Dagbog fra Krigens Dage er op
bevaret i Slægten, den fortæller om Kampen og de 
vanskelige Levekaar; den ender saaledes: Lørdag d. 
15. Maj 1864: »Ende paa dette Felttog og Gud give, 
at jeg ikke atter skal begynde paa en lignende Dag
bog«.

Her gengives to Breve fra Krigens Tid fra Heinrich 
Seehusen til Stedmoderen Petra Seehusen og hendes 
Søster Dine Heggelund, som i mange Aar havde sty
ret Huset for Onkel Christian i Bromme.

Kjøbenhavn, den 4/3 64.
Kjæreste Moder!

I Onsdagsmorges (den 2. Marts) om Morgenen 
Kl. 5 reiste vor kjære Vilhelm til Kamppladsen. Hvor
hen han skulde vidste Ingen, heller ikke fik jeg anden 
Besked end at han hører til 10de Regiment (Slesvige
re), men Compagnie og No. vidste han ikke. Saasnart 
han kan, skriver han og mælder os sit No.
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Først om Aftenen silde Kl. 8 fik han Dagen forud 
Ordre til at reise næste Morgen. Alt gik i eet Roderie, 
og i en Fart maatte jeg hjælpe ham med at hente sine 
Sager hjem til os fra Mundts, og bringe dem hjem til 
mig, for at han ikke skulde sove over sig. Først Kl. 1 
bleve vi færdige, og Kl. 4 skulde vi igjen op. Vi havde 
lige skrevet til Margrethe, og mange Taarer faldt paa 
Papiret. Endelig kom vi i Seng, men inde fra Sove
kammeret hørte jeg hvordan han hulkede sin Sorg ud. 
Han laa inde paa Sophaen i Dagligstuen. Jeg listede 
mig ind til ham, og sad mig ved hans Seng. Vi talte 
længe sammen, og aabent som Brødre. Vi lode begge 
vore Taarer have frit Løb, og — da jeg gik fra ham, 
troer jeg Gud skee Lov det var med et mere let Hjerte 
paa begge Sider. V. er ikke Atheist, og han erkjendte 
selv, at han havde handlet meget urigtigt i at spotte 
dermed, og villet indbilde os det. Jeg veed nu at han 
troer paa Gud, og at han hos ham vil og kan søge og 
finde Trøst.

Da der næste Morgen blev kaldt paa os Kl. 4, var 
V. ved den bedste Fatning, al Forsagthed var borte, 
og han sagde Farvel til dem derhjemme som om han 
skulde reise til Sorø. Jeg fulgte ham ud til Kasernen, 
og der, mellem de mange Kammerater var han en rig
tig »Jens«. Gud velsigne og bevare ham!

Ja jeg har ellers Intet at mælde, saa I faa nøjes den
ne Gang hermed.

Jeg gaar og skranter lidt af og til, men nu kommer 
vel snart det Foraar, som nok ogsaa de Fleste længes 
efter.

Mange Hilsener fra os alle
Eders hengivne

Heinrich Seehusen.
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Heinrich og Elise Seehusen. Christian og Axel Seehusen.

Vilhelm Seehusen havde fire Børn. De to ældste 
døde som smaa. Christian og Axel voksede op. Alle
rede da Christian og Axel Seehusen var 14 og 13 Aar, 
mistede de deres Far, og deres Mor giftede sig senere 
med Knudsen, som blev Drengene en god Fader. — 
Christian blev Kontormand, Axel blev uddannet paa 
Kunstakademiet og blev senere Malermester. Tante 
Margarethe Knudsen husker jeg fra min tidligste 
Barndom, hun havde Husholdningsskole hos Natalie 
Zahle, Nørrevold Nr. 7. I Natalie Zahles Hus boede 
ogsaa Tegneren Wilhelm Pedersens Enke, Adolphine 
Pedersen, oppe paa Kvisten med sine to Sønner, Tho- 
rolf og Viggo.

Christian og Axel Seehusen blev dygtige Menne
sker. Christian døde som Bogholder i 1929. Han 
havde en Datter, Karen Margrethe, der er gift med

7
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Direktør Kruse i Hamborg og har to Børn. Datteren 
har trofast opbevaret de Breve, som her er gengivet.

Malermester Axel Seehusen er en dygtig og driftig 
Mand, han har to Sønner og to Børnebørn.

Heinrich Seehusen (1836—1912) var som tidligere 
nævnt Plejebarn hos Lærer Horst i Herlev og kom 
senere paa Jonstrup Seminarium. Efter endt Uddan
nelse var han først Lærer i København og blev der
efter Enelærer i Værløse. Han blev gift med Elise 
Nielsen. Et Brev fra ham er gengivet ovenfor. Jeg 
husker ham, fra jeg var Barn. Hver Gang der var 
Valg, kom han kørende fra Værløse til Lyngby for 
at give sin Stemme, og han plejede da at spise Frokost 
hos os. Mild og kærlig var han. Han og Far, der var 
Fætre, vekslede altid Barndomsminder, og vi Børn 
lyttede dertil. Jeg husker, han var bekymret for, hvor
dan det skulde gaa hans yngste, ugifte Datter, Her- 
tha, som fra Barn af var svagelig. Nu bor hun i Soldins 
Stiftelse i København og er ligesom Faderen altid 
mild og glad og kærlig og har stor Interesse for Slæg
ten.

Heinrich Seehusen havde ti Børn, hvoraf de fire 
døde som smaa. De kunstneriske Evner baade i Ret
ning af Musik og Tegnekunst finder man atter i den
ne Slægt. Den ældste Søn Wilhelm var Kaptajn i Vi
borg, en af hans Sønner, Haakon, er Violoncellist, han 
har tre Sønner, der alle er musikalske. En af dem, 
Finn, er Elev i De forenede Kirkeskoler (Københavns 
Sangskole). Han har desuden udpræget Tegnetalent.

En anden Søn, Viggo, er Domkantor i Viborg, han 
har to Sønner. Datteren, Fru Lilli Jensen, gift med 
Fabrikant Anders Jensen, har fire Børn og tre Bør-
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nebørn, en af Døtrene er Reklametegner, hun hedder 
Fru Ulla Pihl.

Den yngste Datter, Hertha Seehusen fortæller her 
om sine Forældres Hjem i Værløse.

»Far og Mor var saa vidt forskellige, som tænkes 
kunde, men de kunde dog ikke nogen Tid undvære 
hinanden.

Far tyede gerne til Mors klare Tankegang og der- 
paa hurtigt følgende Handlinger i al daglig praktisk 
Gerning, og det var vist ikke altid helt smaa eller lette 
Problemer, hun løste til Tilfredshed for ham og Hjem
met. Han beundrede og roste hende ogsaa meget 
derfor.

Mor trængte paa sin Side meget til Fars stille og 
gennemtænkt kærlige Væsen, som tidt var en Dæm
per paa hendes meget urolige Sind.

I kristelig Retning var han ogsaa baade hende og 
Børnene en uundværlig Støtte ved sit stærke og dog 
ydmyge Trosliv. Mor fulgte ham gerne her, og de 
var ganske enige om, at her aldrig maatte svigtes.

Fars Stilling som Enelærer i en Landsbyskole med 
ca. 100 Børn ad Gangen var vist meget trættende og 
svær for den lille svagelige Mand, han var.

Eftermiddagen blev brugt til Ordning og Tilplant
ning af den store Have, og han var altid glad, bare 
Mor brugte saa meget som muligt af Frugt og Urter. 
Syltekrukkerne kunde ikke blive for store. De for
stod ogsaa at hygge sig i Haven; Eftermiddagskaffen 
under Kirsebærtræerne med Kobberkande og Hjem
mebagt, staar ikke alene for os selv, men for alle, som 
gæstede dem, som noget af det dejligste Minde. løv
rigt var deres Gæstfrihed utrolig stor. Alle var vel
komne, ikke alene Venner.

7*
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Den fattigste Husmandskone var god nok, fattig, 
rig, ung eller gammel, det tænkte de ikke paa, aldrig 
gik nogen forgæves til dem om Raad og Hjælp og 
Trøst.

Vinteraftenerne gik med Haandarbejde, og Far var 
meget stolt af at kunne holde Ild i den lange Pibe, 
mens han læste højt. Kom det til et for spændende 
Sted, snappede Mor Bogen fra ham, det gik hende 
for langsomt, og saa jappede hun det igennem. Hun 
kunde ikke vente.

Mors Indsats var foruden den store Husholdning, 
mange Børn og mange Gæster og Pensionærer ogsaa 
Syning. Hun syede til sig selv og Pigerne, ogsaa til 
Far og Drengene, indtil Viggo, som gik paa Jonstrup, 
kom og sagde: »Mor, nu gaar det ikke længer, at Du 
syr mine Bukser.« Saa fik Skrædderen Lov. Derfor 
hændte det ogsaa en Søndag, at Mor sad meget an
dægtig i Kirken med foldede Hænder og med et stort 
— Fingerbøl paa. Det var umuligt at lade være med 
at le af det, selv Far havde ondt ved at holde sig 
alvorlig, da han saa det.

Selv om de boede meget isoleret fra Familien, havde 
de dog saa mange Venner, som var til stor Opmun
tring for dem, baade blandt Beboerne i Værløse og 
blandt Lærerfamilierne paa Jonstrup Seminarium, som 
søgte meget til Værløse Skole. Og Fars kæreste Ven 
var hans Plejebroder, Lærer Horst i Farum; der var 
Glæde over hele Hjemmet, naar de kom paa Besøg.

Far var Lærer i Kirkeværløse i 38 Aar, saa det har 
jo været hele deres Tilværelse som gifte. Jeg ved, at 
Far og Mor var meget afholdte og sammen gjorde 
meget godt for Ungdommen i Sognet, men forresten 
for alle, som Far var sat til at vejlede og hjælpe.«
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Christian og Jacobine Jørgensen.

Sophie Frederikes eneste Søn, Christian, (1814— 
1891) overtog Møllen, da han var 19 Aar. Bromme 
Mølle blev Tilholdssted og Feriehjem for alle de 
unge i Slægten. Her har den ene Generation 
efter den anden færdedes baade i Vandmøllen og i 
Vejrmøllen, der nu forlængst er revet ned. Vi kom 
i Bageriet, naar Dejgen blev lagt, og naar de varme, 
friske Rugbrød og Sigtebrød blev taget ud og med 
Vogne sendt viden om i Egnen. Her fik vi selv Lov 
til at malke Køerne, at se Mælken blive skummet og 
Fløden kærnet til dejligt Smør. Jeg synes endnu, jeg 
kan lugte den friske Kommenost, hvortil den skum
mede Mælk anvendtes. Her var fuldt af Heste og 
Køer og Grise, Ænder og Høns. Vi fik Lov at færdes 
frit alle Vegne, roede paa Mølledammen op gennem 
Aaen til Munkebjergby Sø, vi var tidligt oppe og saa 
alle de Aal, op til flere hundrede Pund, som paa en
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enkelt Nat kunde blive fanget ved Mølleslusen. Vi 
saa Kornet blive malet til det fine hvide Mel, og i 
Bromme Mølles egen private lille Skov travede vi 
rundt og oplevede alle Naturens Undere paa de for
skellige Aarstider.

Gamle Onkel Christian var en stille, mild Mand.
I en lang Aarrække boede han og Tante Bine 

i en Del af Bromme Mølle, medens deres Søn, 
Frederik, der egentlig var min Generations On
kel, men som jeg altid har kaldt ved Fornavn, og 
hans Hustru, Louise, f. Becker, havde deres eget 
Hjem i Møllen. Mine Brødre, der som unge Menne
sker plejer, altid var parat til et godt Maaltid Mad, 
kunde derfor viseligt indrette det saadan, at de først 
spiste Middag hos de Unge og en Timestid senere 
hos de Gamle.

Frederik Jørgensen (1857—1922) gik som ung paa 
Sorø Akademi og tog Realeksamen, hvorefter han 
begyndte paa sin praktiske Uddannelse. Han var 
først i Maskinlære i Odense hos Fabrikant Eller, lærte 
saa Landvæsen paa Bavelse, Mølleri hos Høyer i 
Holløse Mølle og afsluttede sin Læretid paa Land
brugsskolen i Lyngby. I Mellemtiden havde han af
tjent sin Værnepligt, og saa drog han hjem for at 
styre Bedriften som Forvalter hos sin Far, giftede 
sig, blev ved Faderens Død Forpagter og ved Mode
rens Død i 1904 Ejer af Bromme Mølle. Han udnyt
tede alt det, han havde lært, til at omskabe det gam
meldags Landbrug med Mølle- og Bagerivirksomhed 
til et fuldt moderne Brug.

Frederik Jørgensen var en Mand, der indgød Tillid, 
én der var god at komme til om Raad og Hjælp, han 
nød ualmindelig Anseelse og Agtelse blandt Egnens
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Folk. I Sogneraadet sad han en Række Aar, deraf et 
Par som Formand; hvor der var Tale om at føre det 
ny frem, var han ogsaa sin Egn en god Mand. Egnens 
Fællesmejeri blev til paa hans Initiativ, og han sty
rede det som Formand i 25 Aar. Den stedlige Tele
foncentral i Dianalund skyldes ham. Sorø Svineslag
teri var han med til at starte, han var dets første For
mand og udførte et stort Arbejde det Aar, det blev 
bygget.

Men han trængte sig aldrig frem. Han hørte til de 
stille i Landet. Han var som Dreng og i Ungdoms- 
aarene meget faamælt og tilbageholdende — snarest 
noget genert. Men han blev paa sine ældre Dage, 
da det groede om ham, da han saa Frugterne af sin 
Dygtighed og Flid, mere og mere en livlig Mand og 
fornøjelig Mand i Samvær.

Han og hans Hustru skabte sammen et gæstfrit 
smukt Hjem i Bromme Mølle, indtil den blev solgt 
1915. Fru Louise Jørgensen bor nu som Enke i Sorø, 
og vi er hende og Bromme-Slægten taknemmelige for 
alt, hvad den gav os.

Bromme Mølle 1782, malet af Troels Pedersen.



IV.

FREDERIK WOLF CARL PEDERSEN 
OG HANS SLÆGT

i kommer dernæst til Frederik Wolf (1778—1854).
V Han var Organist, Musiklærer og Komponist 

og gift med Benedicte Borch, en Søster til Paludan- 
Miillers Hustru. Hans Portræt, malet af Wilhelm Pe
dersen, har altid fængslet mig, baade fordi det er 
saa smukt udført og fordi det gengiver en fin og 
ædel Personlighed. Man har Indtryk af — ogsaa efter 
hvad vi kender til ham fra »Bromme Mølle« — at 
han var mere hjemme i Tonernes Verden end i det 
praktiske Liv.

De musikalske Evner gik ogsaa videre til hans syv 
Børn, hvoraf de fem døde ugifte. Datteren Adophine 
blev gift med sin Fætter Wilhelm Pedersen, se næste 
Kapitel, Sønnen Rudolph Frederik (1813—1871) blev 
Distriktslæge i Skelskør og havde en Datter, der blev 
gift med Toldforvalter Adolph Fibiger; de havde to 
Døtre. Den ene døde som ung, den anden blev gift 
Kaaber, men det har ikke været mig muligt at skaffe 
videre Oplysning om denne Gren af Slægten.

Frederik Wolfs to yngste Døtre, Camilla og Mi- 
chaeline, var meget afholdte. De var begge huslige. 
Camilla styrede Huset hos Nathalie Zahle. Hun døde 
i 1861, og til hendes Begravelse den 24. Febr. havde 
hendes Onkel, Digteren Frederik Paludart Muller, 
skrevet et smukt Digt, hvoraf vi her gengiver nogle Vers:
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Frederik Wolf Carl Pedersen, 1778—1854.

Du hviler nu paa Baaren stille 
Med tillukt Øre, brustent Blik, 
Dog synge vi for dig, Camilla, 
Og hilse her dig med Musik.
Sang bruser om din Kistes Fod;
Det var det Sprog, du bedst forstod.

Det var din Tolk i Lyst og Smerte, 
Din Trøst, naar Verden blev dig trang;
Din muntre Aand, dit friske Hjerte, 
Som skabt var for Musik og Sang.
En kjærlig Magt paa Vuggen gav 
Dig Toners lette Tryllestav.
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Men du er vandret til de Døde, 
Og søger nu den fjerne Kyst, 
Hvor Landet synes mørkt og øde, 
Hvor Livet synes trist og tyst;
Dog der, hvor Liv af Død gaaer frem, 
Er just de rene Toners Hjem.



V.

CHRISTIANE PEDERSEN, GIFT SEEHUSEN 

egnemesterens yngste Datter, Christiane (1782—
-A. 1861), blev i 1817 gift med Skovrider Heinrich 
Seehusen i Dianalund, der stammede fra Holsten. De 
havde ingen Børn, men aabnede gæstfrit deres Hjem 
for alle Slægtens Unge. Skovrider Seehusens mærke
lige Testamente, hvoraf en Del endnu ikke er traadt 
i Kraft, er allerede omtalt i »Bromme Mølle«.

Her er en Skildring, som min Far, Henrik Mundt, 
har givet af Skovridergaarden i Dianalund.

»I Dianalund følte man sig i høj Grad veltilpas — 
skjøndt ikke i den Grad uhæmmet som i Bromme. 
(Man anede, at den gamle Holstener kunde være 
hvas — hvad han forresten aldrig var imod os). 
Hjemmet, der ikke havde den Uro, som Møllen og 
det store Agerbrug medførte i Bromme, var mere 
stille, gammeljomfrueligt, pynteligt. »Tante Chri
stiane« (min Moders Moster) og »Onkel Skovrider« 
havde aldrig haft Børn. Derimod havde de fra Børn 
(eller Unge) af haft i Huset hans meget yngre Søster 
Louise Seehusen og Moders Cousine Oline. »Tante 
Louise« boede der endnu i Begyndelsen af min Skole
tid, og jeg var hendes specielle Favorit. Senere giftede 
hun sig med Qvortrup paa Quellinghøj (tæt ved Dia
nalund). Han var nærmest en dygtig, lidt forfinet



108

Bonde, hun en fin Dame, saa Ægteskabet havde ikke 
min Sympati, skjøndt jeg nu og da kom paa Quel-

Christiane Pedersen, gift Seehusen, 1782—1861.

linghøj. — Men min Stjerne var dalet hos hende, da 
hun blev gift.

»Onkel Skovrider« — Heinrich Seehusen, kgl, 
Skovrider for en Del af Sorø Academis Skove — var 
en stor Original. Gammel Holstener, talte dog rent 
dansk skjøndt med Accent, høj, stort hvidt Haar og 
Skjæg, mærkelig smidige og bløde Hænder, der altid 
havde Noget for — om ikke Andet saa snittede han
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paa en Pind — smaa Fødder i klodsede Landsbysko. 
Han var ligesaa myndig og selvsikker, som hans Bro
der »Bageren« var vag og vigende. Virksom i høj 
Grad, i Skov, Have og Mark. Vi fik Frugt der, saa 
meget, vi vilde spise, men med Forpligtelse at aflevere 
alle Kjernerne, der omhyggelig blev samlede og saae- 
de for at faa Vildstammer til Forædling. Han fyldte 
Landevejene deromkring, ja tildels Skovene, med 
Frugttræer. Bier havde han i Mængde. Jeg husker 
mig og en Kammerat staaende ved hans Side ude i 
Haven ved Bistaderne, medens han ragede med sine 
bløde Fingre i en lige indfanget Bisværm i en Straa- 
kube, som han holdt i den anden Haand, indtil han 
fandt Dronningen. Saa satte han hende ind i den 
Kube, hvor han vilde have Flokken, og hældte Resten 
over — hvis jeg ikke selv havde set det, vilde jeg 
ikke have troet det. Tobak røg han ikke, hvad jo 
ellers anses uundværligt, naar man skal omgaas Bier; 
derimod skraaede han stærkt, og hans Hænder havde 
altid en lille Lugt af Skraa; det er vel det, der har 
gjort Behandlingen mulig.

Det var vist ham — ja sikkert — der lærte mig at 
trække Skindet af Fugle (at udstoppe dem lærte jeg 
aldrig). Dér, som i Bromme, havde jeg fri Gang med 
Bøssen, og her havde jeg de store Skove at gaa i; 
jeg studerede saa Ornithologi paa den Maade. Meiser 
(navnlig Musvitter) fangede han i Fælderne ved Bi
kuberne. De mistænktes (vist ikke uden Grund) for 
at æde Bierne om Vinteren efter at have lokket dem 
ud ved at prikke paa Kuben.«



VI.

OVE CHRISTIAN PEDERSEN OG HANS 
SLÆGT

Herunder Familjerne: Isaachsen, Sarauw, Barf red-Pedersen og 
Viggo-Pedersen.

Ove Christian Pedersen (1786—1821) blev i 1811 
gift med Oline Barfred (1788—1872). Han blev 

Søofficer og var baade dygtig og afholdt. I 1807 for
svarede han Kanonbaaden Faaborg og en af ham 
tagen Prise mod to engelske Brigger. 1820 sejlede 
han som Næstkommanderende med Najaden til Vest
indien. D. 2. Juni 1821 blev han Skibets Chef, men 
døde allerede den 25. Juni ved St. Croix.

Ogsaa han holdt af at tegne; hans ældste Datter, 
Laura, der blev gift Isaachsen i Norge har fortalt sit 
Barnebarn, hvordan hun og hendes Søskende laa over 
deres Far, naar han tegnede for dem. »Knus mig ikke, 
knus mig ikke,« raabte han, og de lo!

Ove Christian og Oline Pedersen havde seks Børn, 
og hun, der nedstammede fra »de store Gaarde«, som 
Elna Barfred-Pedersen sagde, har staaet overfor en 
mægtig Opgave med at faa alle disse Børn frem i 
Verden, den ældste var ved Faderens Død ni Aar, 
den yngste, Vilhelm, kun et Aar. De boede paa Karls
lunde, men senere flyttede hun som Enke til Køben
havn. En stor Slægt stammer ned fra dette fine og 
kultiverede Ægtepar — atter møder vi en af de tapre 
Enker.
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To af deres Børn, en Datter og en Søn, blev gift 
med Slægtninge: den ældste Datter, Elise (1812—

Ove Christian Pedersen, 1786—1821.

1842) med Henning Pedersens ældste Søn Georg 
(han var dygtig og fornøjelig, allerede som ung var 
han afholdt af hele Slægten, ikke mindst af sine unge 
Kusiner). Den yngste Søn, Vilhelm, blev gift med 
Frederik Wolfs Datter Adolphine.

*
Den ældste Søn, Ove Christian, (1813—1873) gik 

i Faderens Fodspor, blev Sekondløjtnant i Marinen
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Kommander Ove Christian Pedersen, 
1813—1873.

1834, avancerede til Premierløjtnant og Kaptajn og 
blev i 1868 Kommandør. I 1835—37 var han i Vest
indien, var derpaa et Par Aar i 40-erne Lærer paa 
Søkadetakademiet, gik til Koffardis nogle Aar og førte 

under den første slesvig* 
ske Krig »Christian VII« 
og »Valdemar«. I 1852— 
53 var han Næstkom* 
manderende paa Kadet* 
akademiet, og i den Tid 
havde han sin Søstersøn, 

Wilhelm Isaachsen 
boende hos sig. Senere 
blev han Kryds*Toldin* 
spektør og kommande* 
rede i Krigen 1864 en 
Division Kanonbaade 
ved Als. Fra 1869-73 
var han Direktør i Ma* 
rineministeriet. — Han 

var kendt som en grundhæderlig og fast Karakter og 
en praktisk Sømand. Hans Hustru, Hanne Eide, var 
født i Norge. Hendes Far var Koffardikaptajn. De 
var barnløse.

Laura Troelsine Pedersen (1814—1895) var som 
ganske ung forlovet med en Brandt. Familien Brandt 
boede paa Christianshavn og var Venner af Familien 
Pedersen. Den unge Mand døde, og for at glemme 
sin Sorg blev Laura sendt op til Norge som Gouver- 
nante hos Kommandør Willoch i Christianssand. Der 
traf hun Daniel Isaachsen, Konsul og Skibsreder, 
som hun senere blev gift med. (Hans første Hustru
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Daniel Otto Chr. Isaachsen og Laura Troelsine Isaachsen, f. Pedersen.

var født Hegermann-Lindencrone). Det fortælles, at 
Daniel Isaachsen, der var en fin Kavaler, under en 
stærk Regnbyge kom og tilbød Laura sin Paraply, og 
det var Begyndelsen til et Bekendtskab, der endte 
med et langt, lykkeligt Ægteskab. Deres yngste Søn, 
»Danna«, var sammen med nylig afdøde Godsejer 
Barfred-Pedersen som ung i Schweiz. Paa en Damp- 
baad sad der en gammel Herre i Nærheden af dem. 
Da han hørte, at de var Skandinaver, spurgte han om 
deres Navne. Og da han hørte Navnet Daniel Isaach
sen fra Christianssand, sagde han: »Saa har Deres 
Mor været forlovet med min Broder.«

Laura kendte ikke meget til Husholdning, da hun 
blev gift og skulde styre den store Ejendom »Kongs- 
gaard«. Det fortælles, at da hun engang skulde lave 
»Bif«, tog hun Kødet lige op af Saltetønden og stegte

8
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Kongsgaard, Kristianssand. Laura Troelsine Isaachsen sidder ved Bordet med Kappen 
paa, ved hendes højre Side Kusinen fra Wildersplads, Julie Barfred-Pedersen; ved

modsat Hjørne af Bordet hendes Mand Konsul Isaachsen.

det. Men hun tog ved Lære og uddannede sig, til 
hun blev en dygtig Husmoder. Hun var meget inter
esseret i Havebrug, stod tidligt op og lugede. Hun 
levede jo i Krinolinetiden, og der fortælles, at en 
Dag, da hun stod ude paa Broen, kom der et stærkt 
Vindpust, som blæste Krinolinen op over Hovedet 
paa hende. Hendes ældste Sønnedatter, Anna Isaach
sen, gift Brønlund, stod hende meget nær, og man 
kan af Breve se, hvor hun bragte Glæde og Lys ind 
i sin Bedstemoders Liv; det er hende, der har fortalt 
ovenstaaende Erindringer.

Kærligheden til Danmark bevarede Laura Isaach
sen» og da hendes ældste Søn, Wilhelm, skulde være 
Søofficer, sendte hun ham til Danmark, hvor han 
boede hos sin Morbror Ove Christian Pedersen paa 
Kadetakademiet. Fra dette Tidspunkt er en hel Ræk
ke Breve opbevarede. Vi gengiver nogle af dem.



115

(København) Den 29de November 1853.

Min kjære Mama!

Da der nu er gaaet temmelig mange Postdage, siden 
jeg skrev hjem, saa vil jeg nu, da jeg har god Tid 
og er færdig med mine Lektier, skrive til Dig. Jeg 
har det godt, og idag spiste jeg det sidste Fladbrød 
og venter nu hver Dag paa Myseosten, som Du har 
lovet mig, og som jeg haaber Du sender, da Du nu 
bliver mindet derpaa. Vi fik en Dag nogle Agerhøns 
fra Sorø, som smagte meget godt og Onkel Wilhelm 
som nu er kommen hjem fra Sorø tilligemed Bedste
moder og Tante Adolphine vare herude med; Onkel 
Wilhelm har nu taget alt sit Skæg af. I Løverdags var 
jeg paa Bal hos Capitain Suenson tilligemed alle Ka
detterne, Onkel Christian, Lieutenant Skibsted og 
Falbe, Alle i fuld Uniform og Tante Hanne og Tante 
Mally tilligemed en Mængde andre baade voxne og 
Børn. Vi fik en meget god Mad og Viin og lis for
uden en Mængde anden Sort Kager. Ballet holdt op 
omtrent Kl. 2. Jeg gaaer nu og tegner hver Søndag 
fra Kik. 11—1 hos en Mand som hedder Hrr. Helsted 
som boer paa Kolvtorvet, som Du jo nok veed hvor 
er. Jeg læser ogsaa tydsk med Hrr. Hynke hver Man
dag og Onsdag. Med Fransken gaaer det ganske godt, 
men Engelsk er jeg endnu ikke begyndt paa. — Paa 
Ballet havde jeg min nye Trøie, og Vesten var hvid, 
og Du kan troe at jeg var fiin. Jeg har faaet et Par 
nye Støvler fra Skomageren. Efter at jeg havde skre
vet dette fik jeg Dit Brev som jeg takker meget for. 
Nu haaber jeg at Danna og Otto ere raske igjen; Du 
kan troe vi lo over hvad Du skrev om ham. Jeg troede

8*
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som Du skrev at vi havde flere Køer og ligeledes flere 
Katte. Hils alle derhjemme Papa især fra Din kjær- 
lige Wilhelm.

Kjøbenhavn den 31te Dcbr. 1853.

Min kjære Mama!
Jeg vil til Tak for Dit Brev som jeg fik Juleaften 

nu skrive Dig til og da det bliver det sidste i det 
gamle Aar saa vil jeg ønske Dig glædeligt Nytaar. 
Jeg vil nu fortælle Dig, at vi ingen Juletræ har havt 
men Tante Hanne og Tante Mally havde udpyntet 
med Gran, Lys og Lamper; de havde gjæmt Presen
terne rundt om i Stuen hvor vi selv maatte finde dem; 
og naar vi havde fundet en Present som hørte os til 
saa tog vi den, hvis ikke lagde vi den igjen ned. Jeg 
takker Dig først for Billederne og Specien til Skøiter- 
ne som jeg allerede har prøvet med Onkel Christian 
paa Kastelsgraven idag, og jeg skal nok love Dig at 
være forsigtig paa Isen, dernæst beder jeg Dig takke 
for Keglespillet som Onkel Christian sagde var fra 
Papa og som jeg blev uhyre glad over. — Af Onkel 
Christian fik jeg en Farvelade, af Tante Hanne fik 
jeg en Spadserestok, en Kniv og et Kræmmerhuus 
med Sukkertøi og af Tante Mally fik jeg en Snorre- 
basse, en Kridtpibe og en Pakke med Papirstumper 
som var til Lykkens Yndling og som jeg vandt da vi 
Mandfolk trak Lod om den og endelig af Bedstemo
der fik jeg et Ringspil. Dagen efter vi fik Ferie i Sko
len tilbød Bedstemoder Ernst og mig sin Plads i hen
des Loge i det kongelige Theater, hvori vi saae et 
meget morsomt Stykke som hed Pak. I Mandags var 
vi hos Onkel Georg og spiste en meget god Kalkun
steg og Onkel Christian og jeg vare de eneste der
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smagte paa Ribbeensteg som Tante Hanne og Tante 
Mally sagde var von. I gaaraftes skulde Tante Hanne 
og Tante Mally i det kongelige Theater men saa kom 
der Bud fra Fru Liebe at der var en Plads ledig, og 
saa fik jeg Lov til at komme med som jeg ganske 
uventet blev glad over. Jeg faaer idag en ny Duffels- 
frakke fra Skrædderen da Ærmet var gaaet af den 
Gamle, og Tante Hanne siger, at jeg og General de 
Meza ere de eneste her i Byen der gaaer med den 
Fason som min gamle Frakke. Adolph er nu i Sorø 
og vi venter hver Dag et Dyr fra ham som han har 
lovet. Idag faaer jeg min nye Frakke og saa skal jeg 
imorgen ud til Jægersborg og besøge Onkel William 
1 Dag eller 2. Paa Torsdag den 5 er min Ferie forbi. 
Onkel Christian har ikke løbet paa Skøiter i 20 Aar 
og han faldt derfor paa Ryggen saa lang han var. Vil 
Du hilse Papa og Titti og takke dem for deres Breve 
som laae paa Julebordet og som jeg blev meget glad 
over. Vil Du hilse alle derhjemme og ønske dem glæ
deligt Nytaar. Jeg skal hilse Dig fra alle. Din

Wilhelm.

Laura Isaachsen f. Pedersen havde tre Sønner, de 
har alle tre Efterkommere i Norge — ja ogsaa her i 
Danmark.

Den ældste Søn, Christian Wilhelm Fangen Isaach
sen (1842—1918) var Marinekaptajn og boede i Aren
dal; det er hans Barnebreve, som er blevet gemt i 
Slægten og nu giver os et levende Indtryk af Livet 
paa Søkadetakademiet i København; han var gift med 
Thora Gelmuyden. De havde fire Døtre; den ældste 
er Anna Brønlund, som nu bor her i København, og 
som er meget slægtsinteresseret; hendes Børn er
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Vilhelm og Jens Gedde Dahl, 1939.

spredt udover Jorden; den ældste Datter, Laura, er 
Telegrafassistent i Oslo, Sønnen Emil er Ingeniør i 
Canada. Sønnen Øivind er Styrmand og bor i Ham
borg, han har to Børn, — Datteren Thora er gift i 

Frankrig og har ligeledes 
to Børn.

Den næste Datter er 
Theodora, gift med Kap
tajn Holst, som bor i 
Kristianssand, hun har 
2 Sønner og 2 Døtre; 
Gunnar, som er Ingeniør 
og har tre Børn, Thora, 
som er gift med Tand* 
læge Gedde Dahl i Oslo 
og har to Drenge, Mar* 
grethe, som er gift med 
Overretssagfører Hytten 
og har en lille Pige, og 
Wilhelm er Ingeniør og 
Dr. techn.

Den tredje Datter, Lau*
ra, er Enke, var gift med Pastor Kallevig, ingen Børn. 

Den fjerde Datter, Johanne, kaldet Luil, er gift med 
Forligskommissær Henrichsen; hun har to Børn, en 
Datter, der er blevet gift i Danmark med Direktør 
E. Brabrand — der er to Sønner — og en Søn, Wil
helm, Advokat i Oslo, han har en Datter.

Laura Isaachsens anden Søn, Otto Christian Isaach- 
sen (1845—1928) var Ritmester og Skibsreder i Ber
gen; ham og hans Hustru, f. Else Helene Lehmkuhl, 
bringer vi Billeder af; hans ældste Søn udvandrede
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Otto Christian Isaachsen og Else Helene Isaachsen, f. Lehmkuhl.

til Canada, han har en Søn, Erling, og en Sønne
datter.

Datteren Julie blev gift med Direktør Konsul Fran
cis Konow i Bergen, hun har tre Børn og tre Børne
børn.

Datteren Ragna blev gift Marsden i London.

Troelsine Pedersens tredje Søn, Daniel Isaachsen 
(1851—1925) var Konsul og Bruksejer i Kristians- 
sand og ejede Kongsgaard til 1910; han var gift med 
Anna Gude, de havde fire Børn: en Datter Lagertha, 
gift Storåker, hendes ene Datter døde ung, den anden 
Datter, Marie Storåker, er gift med Tandlæge Kaare 
Brandt, de har en lille Pige.

Den ældste Søn, Daniel Otto Christian Isaachsen, 
er Sorenskriver i Notodden, — han har to Døtre, An
na og Gudrun, og en Søn, Daniel.

*
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Ernst Wilhelm Sarauw og Hanne Margrethe Strange.

Ove Christians yngste Datter, Oline Pedersen 
(1816—1900) blev gift med Julius Sarauw, Ejer af 
Sorø Mølle. Oline Sarauws Broder, Vilhelm Peder
sen, har d. 26. Juli 1853 tegnet et yndigt Billede af 
hende og to af hendes Sønner.

Fra dem nedstammer en talrig Sarauw-Slægt. Per
sonligt har jeg kendt Oline Sarauws Datter, Laura 
Sarauw (1853—1912), som var en dygtig og afholdt 
Tegnelærerinde paa N. Zahles Skole. Desuden var 
hun Malerinde. Hun tilbragte sine sidste Aar hos sin 
Broder, Carl Frederik Sarauw, der var Prokurist i 
Messina og som Rentier havde købt sig en dejlig 
Villa i Cannes. Hun malede ogsaa paa Elfenben og 
har bl. a. malet Prinsesse, senere Dronning Caroline 
Amalie, paa Elfenben efter det Maleri, som Prinsessen 
skænkede Frederike Pedersen, da hun blev gift med 
Møller Jørgensen i Bromme Mølle.
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Aage Julius Sarauw.

Olines ældste Søn, Adolph (1842—1916) var ansat 
ved Fyrvæsenet først paa Sejerø, saa paa Skagen og 
tilsidst i København; han havde en Søn og tre Døtre.

Olines næstældste Søn, Ernst Wilhelm Sarauw 
(1845-1916) tog dansk 
juridisk Eksamen, fik 
militær Uddannelse, men 
gik tidligt over i Jern* 
banens Tjeneste. Han 
var Stationsforstander, 
først i Mørkøv, derefter 
i en længere Aarrække 
i Slagelse; han var gift 
med Margrethe Strange, 
af meget gammel dansk 
Slægt; de havde fire 
Sønner, x) Kay Strange 
Sarauw, som er Lektor i 
Nykøbing F., han har 
to Børn og et Bårne* 
barn. 2) Aage Julius Sarauw, Overtelegrafist i Store 
Nordiske, hans Søn, Georg, har arvet noget af Famil- 
jens Tegnetalent, han er eksamineret Tegnelærer, og 
det siges, at ogsaa hans treaarige Datter, Sonja, viser 
Evner i den Retning! 3) Frode Sejer Strange Sarauw 
er Lærer ved Københavns Maskinistskole, han har en 
Datter, gift Stribolt, og en Søn. 4) Ejler Strange 
Sarauw drog til Amerika, han er gift og har to Døtre.

Oline Sarauws yngste Søn, Vilhelm Julius Sarauw 
(1856—1923) fik ligeledes Ansættelse ved Jernbanen 
og var i mange Aar Stationsforstander i Fredensborg;
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Peder Pedersen og Bolette Pedersen, f. Barfred, malet af Margrethe Svenn Poulsen.

hans Søn, Knud Willy Sarauw, er Fuldmægtig under 
Københavns Magistrat og har to Sønner.*

Ove Christian Pedersens anden Søn, Peder Peder
sen (1817—1904) havde baade Lyst og Anlæg til at 
studere, men fordi hans Far døde saa tidligt, maatte 
han sørge for sig selv, fra han var 18 Aar gammel. 
Han kom i Handelslære og blev senere Tømmerhand
ler og Grosserer i København. Han var gift med 
Bolette Margrethe Barfred. De havde to Døtre. Den 
ældste, Augusta (1852—1923), blev først gift med 
Læge Wilhelm Meyer og senere med Overlæge Seil 
paa Filadelfia; den yngste Datter, Elna Barfred-Pe- 
dersen (1855—1938), som min Far altid kaldte sin
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Viggo TuxensMeyer: Bromme Granskov.

smukke Kusine, underviste i en lang Aarrække ved 
N. Zahles Skole. Allerede da hun var i Begyndelsen 
af Tyverne, fik hun snehvidt Haar. I sine senere Aar 
opholdt hun sig meget i Udlandet, men stod stadig 
i Brevveksling med Vennerne i Danmark. Da hun 
igen slog sig ned her i Landet, var det en af hendes 
Glæder at sende Kasser, hvis Indhold hun nøje hav
de udtænkt og udvalgt, til de forskellige unge Hjem 
i Familien. Det var i Reglen Frugt, Julelys, Kolonial
varer o. s. v., altsaa nyttige Sager. Hendes Søstersøn, 
Viggo Tuxen-Meyer, fortæller, at af hendes Kasser 
snedkrede han efterhaanden Bistader, gav dem livlige 
Farver og malede paa Bagsiden Navne paa Steder, 
der havde Minder for hende. Naar hun kom til hans 
Hjem paa sit aarlige Sommerbesøg, havde de mange 
Løjer med det; at endog Emballagen kunde gøre 
Nytte, fornøjede hende meget.



124

Margrethe Svenn Poulsen, f. Tuxen«Meyer, maler sin Datter og Dattersøn.

Augusta Meyers Børn har begge opbevaret mange 
Minder om Slægten. Hendes Søn, Kunstmaler Viggo 
Emil Tuxen-Meyer, blev uddannet paa Kunstakade
miet og fik Afgang i 1896. Han blev derpaa ansat i 
Dansk Reproduktionsanstalt, hvor han bl. a. ætsede 
i Kobber en Række af Wilhelm Pedersens Tegninger 
til H. C. Andersens Æventyr, Udgave 1903, Gyl
dendal. Han købte i 1908 en lille Bondegaard i Jyde
rup, byggede 1914 Villa i Dianalund og i 1935 et lille 
Hus i Birkerød. Han er gift med Hedvig C. B. 
Tuxen, født 1878, og de har to Børn, stud. med. Ulla 
Tuxen-Meyer og stud, polyt. Helge Vilhelm Tuxen- 
Meyer.

Augusta Meyers Datter, Margrethe Tuxen-Meyer, 
født 1877, blev ligeledes Kunstner. Hun har paa Char- 
lottenborg udstillet Portrætter af en Række kendte
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Personligheder: Knud Rasmussen, Generaldirektør 
Knutzen, Højesteretspræsident Cosmus Meyer, flere 
Højesteretsmedlemmer og mange andre. Hun har 
Billeder paa Aarhus Museum og Statens Museum for 
Kunst og har dekoreret to af Østasiatisk Kompagnis 
Skibe »Amerika« og »Europa« med Malerier fra Kø
benhavns gamle Kanaler. Hun er en fremragende og 
særpræget Kunstner. Hendes Arbejder er »Menneske- 
Maleri«, og hun har selv sagt, at de beror paa en 
kolossal Koncentration i Opfattelsen af Modellens 
Væsen. I 1908 blev hun gift med Redaktør Svenn 
Poulsen (1872—1937). Deres Datter Else er gift med 
Kaptajnløjtnant i Livgarden Herluf Krabbe, og har 
to Børn, Birgitte 4, Ole 2 Aar.

Viggo Tuxen-Meyer fortæller følgende om sine 
Bedsteforældre:

»Min Bedstefader, Peder Pedersen — Søn af Kap- 
tainløjtnant Ove Christian Pedersen og Hustru Oline 
Henriette, født Barfred — altsaa en Sønnesøn af Rid
semesteren, var en stilfærdig, fin og gennemnobel 
Personlighed. Hans ædle og meget smukke Ansigts
træk vidnede om gammel Kultur. Livet igennem blev 
han en Støtte for sin Venner og sin nærmeste Slægt. 
Det gav hans Liv Fylde.

Desuden var han en Skønhedselsker, hvad følgen
de pudsige Historie kan give et Eksempel paa: Man 
saa paa en ny Lejlighed. I Haven stod et pragtfuldt 
blomstrende Pæretræ, og det fangede aldeles hans 
Opmærksomhed, saaledes at han ved Hjemkomsten 
kun kunde fortælle grumme lidt om Lejligheden, men 
saa meget mere om Træet.

Et andet Træk: En Dag da han red over Knippels
bro, kom en voldsom Kastevind ude fra Søen, og
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uden at spørge om Forlov sendte den hans høje Hat 
i Vejret og ned i Bølgerne. En Bekendt, der netop 
kom forbi, undrede sig over hans Uforstyrrelighed! 
Ikke en Drejning med Hovedet endsige et Greb efter 
Hatten. Rolig trak han en lille Hue op af Sidelom
men, satte den paa Hovedet og red videre.

Jeg tror, denne Ligevægt er et Slægtstræk.
Peder Pedersen er født 1817 paa Karlslunde-Gaar- 

den, som Faderen fik i Medgift. Gode Prisepenge 
var der ogsaa, saa Fremtiden saa lys nok ud, men 
alt skulde snart forandres. Kun fire Aar gammel 
mistede han sin udmærkede Fader, og hans blide, 
stakkels Moder maatte forlade det hyggelige Hjem 
og sælge Gaarden, desværre med stort Tab.

Brødrene, Tegneren Vilhelm Pedersen og Ove 
Christian Pedersen, den senere Marinedirektør, der 
var overordentlig afholdt, kom begge ind i Flaaden.

Lige fyldt atten Aar fik Peder Pedersen at vide, at 
han maatte klare sig selv, der var ikke Midler til 
noget Studium.

Han brød da resolut op, rejste til Holland og gik 
i Handelslære. Sprog og Læsning var og blev dog 
stedse hans store Interesse. Hjemkommen fra Kon
toret, efter Middagen, naar Dagens Cigar var røget, 
fordybede han sig i de kære Bøger. »Ja, Peder skulde 
have været Filolog«, sagde hans Hustru; men han 
blev Tømmerhandler og fik Kontor ude paa Wilders- 
plads i sin Svoger Troels Georg Pedersens Hus. Sø
luft og Duft af Tjære slog En her i Møde. Store vejr
bidte Sejlere laa fortøjet ved Kajen, hvor Tovværk 
og Tømmer m. m. den Gang fyldte op.

I 1847 løste han Borgerbrev som Grosserer. — Han 
tjente sig efterhaanden en Formue, og Familien boede
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i et smukt Patricierhus ude paa Christianshavn. I dette 
Hj em raadede en fin og munter Tone. Men naar Gros
sereren havde sit »Skak en quatre«-Parti, maatte der 
være musestille. Den, der kender dette Spil, vil ind
rømme, at det lægger Beslag paa alle Tanker. Advo
kat Liebe og Kammerherre Eide huskes som to af de 
Medspillende. Alt som Vanskelighederne paa Bræd- 
tet taarnede sig op, øgedes Røgen fra de fire store 
Merskumspiber og fortonede de grublende Herrer.

Jo, det var gode Tider. — Da opdagedes en Besvi- 
gelse paa Kontoret omkring 1862, saa alvorlig, at alt 
maatte tages op fra nyt.

Dog Peder Pedersen arbejdede sig igen op, købte 
Villaen paa Alhambravej, og det nye Hjem blev, lige
som Hjemmet i de første Aar, et Samlingssted for 
Slægtens Unge. Døtrene Augusta og Elna havde arvet 
Faderens smukke Ansigtstræk, var elegante og stod 
nu i deres fejreste Ungdomsvaar. Her kom Veninder
ne Ellinor og Laura Engelhardt, Døtre af Professoren, 
Lægekandidaterne Vilhelm Meyer og dennes Venner: 
Oskar Bloch, en Broder til William og Carl Bloch, 
den udmærket fine Bernhard Bang, senere Professor 
ved Landbohøjskolen, stud. med. Seydel, Brødrene 
Moe fra Norge og Kusinerne fra Wildersplads, for 
ikke at tale om Familien Cloos fra Frederikshavn, der 
altid bragte Fest med sig.

Hustruen Bolette Margrethe er født den 10. No
vember 1826 i Frederikshavn, Datter af Generalkrigs
kommissær Jens Laurits Barfred, en Række Aar Ejer 
af Barfredshøj.

Skønt hun udmærket samstemmede med sin Mand, 
var hun dog i meget hans Modsætning. Impulsiv, 
umaadelig praktisk og let paavirkelig af Livets Sol
og Skyggesider.



128

For de fattige og nødstedte i Samfundet havde hun 
et varmt Hjerte. Særlig da hun var ung, søgte Slægten 
til hende, naar Sygdom bankede paa Døren. Ja, en 
Gang hændte det virkelig, at en Veninde gjorde Visit, 
blev syg og puttet i Seng. Dér tilstod hun, at dette 
netop havde været hendes Haab, for: »Hvem passer 
en Syg som Bolette Margrethe«. Desværre blev denne 
Evne haardt prøvet, de mistede seks smaa Børn; men 
der taltes kun lidt om disse og andre Sorger. Stille bar 
man de alvorlige Tilskikkelser, saaledes at der ogsaa 
blev Rum for, hvad festligt Livet kunde bringe.

I alt var de ligesom de øvrige i Slægten taknemme
lige mod Gud.

Omkring 1880 fik Familien sit Hjem i Skovgaards 
Villa i Rosenvænget. Et mere ideelt Sted og bedre 
passende til hele deres Indstilling kunde ikke tænkes. 
Her var jo Skønhed paa alle Kanter, og Rosenvænget 
havde desuden den Gang et vist fornemt Præg. Med 
egen Nøgle lukkede man sig ud gennem den røde 
Laage til Langelinie, hvor Øresunds Smaabølger skyl
lede op paa den frie Strand.

Elna lyttede betaget til Nattergalesangen. Augusta 
var allerede i 1872 bleven gift med Læge Vilhelm 
Meyer, som i nogle Aar havde Praxis i Dianalund, 
senere i København. Hun boede nu, efter sin elskede 
Mands altfor tidlige Død i 1878, oppe paa Østerbro, 
skraas overfor de gamle Huse, som Købke har malet 
paa Billedet »Morgen paa Østerbro«.

Paa 1. Sal i Skovgaards Villa boede de unge Søn
ner Niels og Joachim foruden Janus la Cour, der var 
som en Fader for dem. Disse lærte man at kende.

La Cour blev en Ven, trofast for Livet.
Søndagene herude i det dejlige Hjem lyser endnu i
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Læge Wilhelm Meyer og Augusta Meyer, 
f. Pedersen.

vor Erindring. Som var det i Gaar ser vi Solen spejle 
sig i den store Messingmaskine paa det indbydende 
Frokostbord. Vi mindes Juleaften, hvor Træet var 
tændt, og Pastor Ingerslev talte. Vi Børn forstod helt 
vel, hvilken Lykke det var at være født paa Livets 
Solside.

Bedstefader har for* 
talt mig, at han som 
ung stod Model for 
sin Broder, f. Eks. til 
Kongen i Eventyret 
»Rejsekammeraten.« 

Nogen Lighed er ikke 
tilstræbt, han var 

tværtimod en slank 
Mand.

Senere optog Bed* 
steforældrene Moder 
og os Børn kærligt i 
deres Hjem paa Nørre* 
vold, hvad vi skylder 
dem megen Tak for.

Peder Pedersen døde i København i 1904. Fru Bo
lette Margrethe døde i København i 1908, begge pleje
de paa det kærligste af Datteren Elna, som elskede 
dem inderligt.«

Om Augusta Meyer har hendes Datter Margrethe 
Svenn Poulsen fortalt mig følgende:

»Da Moder engang var paa Sommerbesøg i Cloos’ 
dejlige Hjem i Frederikshavn, gik hun og Søsteren en 
Tur langs Stranden med to unge Mennesker, hvoraf 
den ene var Wilhelm Meyer, født 1847 paa Set. Tho
mas. Da de kom til Bangsbo Aa, bar Wilhelm Meyer

9
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ridderligt Moder over Aaen. Den Tur var Begyndel
sen til lang, trofast Kærlighed og senere Ægteskab. 
Moder var da tolv Aar og Fader sytten Aar.

I 1870 blev de forlovede. Fader var en meget alvor
lig Kristen, hvad Breve fra hans Ungdom viser, men 
han skal ved Siden af sin Begavelse og Alvor have 
haft et straalende Humør. De giftede sig i 1872, da 
Moder var 20 Aar og Fader 25 Aar. Han startede en 
ny Praksis i Dianalund ved Tersløse, og her fik de 
tre Børn: Rudolph Frimodt, Margrethe og Viggo. De 
boede i et ganske lille Hus, som Dr. Seil senere ud
videde. Fader, som var umaadelig afholdt, fik hurtig 
en stor Praksis, han havde endog Patienter paa den 
anden Side af Sorø. Han maatte Nat og Dag køre i 
de aabne Vogne, siddende i den store Læderstol, som 
Lægerne brugte dengang. Han var ikke stærk og paa- 
drog sig en slem Gigtfeber. Faa Aar efter udnævntes 
han til Læge ved Frederikshospitalet i København, og 
de lejede midlertidig en lille Lejlighed i Østersøgade, 
hvor jeg blev født den 31. Marts 1877. Her fik de to 
ældste Børn Difteritis og døde. Det var et frygteligt 
Slag for mine Forældre.

Et nyt og værre Slag ventede min Moder, idet hen
des elskede Mand, fra hendes tolvte Aar hendes ene
ste store Kærlighed, blev syg af Følgerne af Gigtfebe
ren og indlagt paa Frederiks Hospital, hvor han døde 
Aar 1878 med Vennen Oscar Bloch ved sin Side.

Moder var da Enke — kun 26 Aar. Hun havde af 
Naturen et ualmindelig glad Sind, men Sorgen tog 
stærkt paa hende. Hendes kærlige Forældre, Søsteren 
Elna og Vennerne støttede hende, saa godt de kunde. 
Blandt Vennerne var Natalie Zahle, som gav hende 
det Raad at tage en Gerning op. Dels for at skabe et
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Hjem for sig og sine to Børn, dels for at de forfær
delige Sorger ikke skulde slaa hende helt ned. Moder 
kom til at undervise paa Frk. Zahles Skole, og en 
Gerning begyndte, der blev til stor Glæde for hende. 
Hun kunde roligt forlade min Broder og mig, da vor 
trofaste Barnepige, Ellen, var hos os. At Moder var 
en Dygtighed som Lærerinde, beviste hendes mange 
Timer og stadige Stigen til sværere Klasser, endog 
Almuelærerinder underviste hun, hun havde dog selv 
hverken Examen eller Uddannelse. Hun var meget af
holdt af Lærere og Elever, som af hende lærte at elske 
Blomster og Dyr.

Kærligt aabnede Bedsteforældrene og Moster deres 
yndige Hjem for deres ældste Datter og hendes Børn.

Jeg har talt med mange om mine Forældre. En Ud
talelse af Kammerherre Jean Tuxen (Faders Fætter) 
er sikkert karakteristisk. Han sagde: »Naar Deres 
Fader og Moder traadte ind i et Selskab hos Familien 
Tuxen, vakte de Opsigt, de vare saa smukke og pas
sede i den Grad sammen i Kultur og Dannelse, at man 
ikke kunde se yndigere Par.«

Læge Adolf Seil, som var min Faders Amanuensis 
i Tersløse, overtog Faders Praksis og flyttede ind i 
Lægeboligen; han var gift og havde 5 Børn, men mi
stede tidligt sin Hustru.

Seil var en sjælden Begavelse, en stor Arbejdskraft, 
men haard og streng mod sig selv og andre, havde 
stor Interesse for Indre Mission og var en god Ven 
af Vilhelm Beck. Han førte Faders Praksis videre 
med myndig Haand; skaanede aldrig sig selv — men 
bag det hele laa hans Kongstanke »Kolonien Filadel
fia«, som han vilde starte efter helt nye Idéer, først 
og fremmest for Epileptikere, som hidtil havde ført

9*
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en sørgelig Tilværelse i Danmark. Seli arbejdede frem 
imod Udførelsen af sine Idéer. Men alene kunde han 
ikke udføre dem, han maatte have et Menneske ved 
sin Side, der paa en vis Maade var hans Modsæt
ning. Sytten Aar efter Faders Død friede Seli til 
Moder. — Han skrev en lang Række kloge og yderst 
charmerende Breve til hende.

Moder havde stor Interesse for hans Arbejde, hun 
elskede Tersløse, hvor hun havde været saa lykkelig, 
og hun blev da gift med Seli i 1895. Hun flyttede 
saa atter ind i Lægeboligen, som var bleven gjort 
større og pænere. Seil gik helt op i sin Gerning; sine 
fem Børns Opdragelse overlod han mest til Moder.

Og nu begyndte for Dr. Seli og Moder et helt nyt 
Kapitel i deres Liv, idet de startede »Kolonien Fila
delfia«.

Alle de store Idéer og Planer var selvfølgelig Selis, 
men Moder var ham en glimrende Støtte paa en Mas
se Felter, hvor hun, den blide, kærlige, klarede sig 
bedre end han. Moder var en Skønhedselsker, men 
alle de smukke og rare Behageligheder i Hjemmet — 
som Heste og Vogne, etc. etc., blev straks givet til 
Kolonien, og de første Epileptikere rykkede ind i 
Lægeboligen. Det var ikke lette Forhold, Epilepsi er 
en frygtelig Sygdom. Efterhaanden kunde dog Pa
tienterne flyttes over til Huse, som billigt blev op
førte paa et dejligt stort Stykke Agerjord, som ejedes 
af Seli, men blev givet til Filadelfia. Husenes store, 
nøgne Vægge blev paa min Moders Initiativ dekore
rede med vældige Tegninger i Ramme af min Broder 
og mig.

Alt gaves til Filadelfia, Sell, Moder og Børnene le
vede tarveligt. Dr. Seil blev aldrig træt af at arbejde
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Nat og Dag for at rejse Kolonien, og Moder fulgte 
ham trofast.

Kolonien voksede og blev en vældig og glimrende

Thomas Vilhelm Pedersen, 1820—1859.

Institution til Hjælp for Tusinder af stakkels elen
dige Mennesker. Dens Stifter, Overlæge Sell, døde i 
1921, hans trofaste Hjælper, min Moder, døde i 1923.

Hun ligger begravet paa Tersløse Kirkegaard, hvor 
Venner rejste en Sten paa hendes Grav.«

*

Og saa kommer vi til Tegnemesterens yngste Søn-
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nesøn, Thomas Vilhelm Pedersen (1820—1859), den 
yngste og den mest berømte i hele Slægten. Hos ham 
blomstrede de kunstneriske Evner op i rig Fylde, og 
skønt han gik bort saa ung, kun 39 Aar gammel, har 
han gennem sine Illustrationer til H. C. Andersens 
Æventyr glædet og frydet Millioner af Mennesker 
ud over hele Verden. Allesammen har vi H. C. An
dersens Æventyr med hans Illustrationer staaende 
blandt vore kæreste Bøger, smukkest er vel Gylden
dals Jubilæumsudgave fra 1903, hvor den fine Teg
ning kommer saa klart frem, og hvor der ogsaa findes 
mange indtil da ikke offentliggjorte Tegninger. H. C. 
Andersen og Vilhelm Pedersen passer saa forunder
ligt sammen, de er saa at sige runden af samme dan
ske Rod.

Vilhelm Pedersen var overordentlig produktiv, 
rundt i mange af Slægtens Hjem hænger hans Penne
tegninger paa Væggene til Glæde for os, der lever 
nu, og hos adskillige er der vel ligesom i mit Hjem 
opbevaret en Række Reproduktioner fra hans Skitse
bøger, som er udgivet af Fr. Berghs lithografiske In
stitut. En Række Skikkelser fra Folkeliv og Dyreliv 
i Nord og Syd, — en Scene fra Pisa, dateret 20. Jan. 
1857, hvor to italienske tohjulede Kærrer, den ene 
fuldt besat med en italiensk Familie, kører om Kap 
over Torvet, saa Frugtkurvene vælter, og Grisene 
styrter af Sted — en dansk Høstscene, hvor man ven
der hjem fra Marken, Munterhed og Glæde præger 
baade Voksne og Børn, ja Hestene med og det lille 
Føl. Der er Folkelivsbilleder fra Italiens Veje og 
Gader, og der er Skildringer fra danske Hjem med 
Børn i alle Aldre. Vi gengiver her i Bogen efter Ori
ginalen en Mor, der fortæller Historier til sine to
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Smaadrenge, Skitsebogen bærer Aarstallet 1853, og 
under Tegningen staar der »Sorø Mølle d. 26. Juli«; 
det er sikkert Vilhelm Pedersens Søster Oline Sarauw 
med to af sine Sønner.

H. C. Andersens Æventyr med Vilhelm Pedersens 
Illustrationer er kendt og elsket af Voksne og Børn 
ud over hele Verden. Et ejendommeligt Eksempel her- 
paa fra den anden Side af Jordkloden maa jeg her 
berette.

Jeg fik for et Par Aar siden et lille Hæfte i Hæn
de, som er udgivet i 1935 af Nippon Dowa Kyokai 
(Japansk Æventyr-Forening) med Forord af den dan
ske Chargé d’Affaires Hugo Hergel, samt Japans 
Udenrigsminister og Japans Undervisningsminister. 
Det indeholder en Række af H. C. Andersens Æven
tyr, en Skildring af H. C. Andersens Hus i Odense 
og andre Artikler om H. C. Andersen og Danmark, 
skrevet af Japanere. — Den eneste Artikel af en Ikke- 
Japaner havde til min store Overraskelse mit Navn 
som Forfatter; den hedder: »H. C. Andersen og Li- 
vingstones lille Datter«. Men det, som i denne For
bindelse har særlig Interesse, er, at Illustrationerne i 
H. C. Andersens Æventyr for en stor Del er Gen
givelser af Vilhelm Pedersens geniale Tegninger — 
uden at hans Navn er nævnt i Bogen!

Kort blev Vilhelm Pedersens Liv, men stor hans 
Livsindsats. Her er nogle Data fra hans Levned.

Thomas Vilhelm Pedersen blev født paa Karlslunde 
Gaard 28. Jan. 1820. Han blev Kadet 1834, Sekond
løjtnant 1841. Kong Christian VIII blev opmærksom 
paa hans Talent som Maler og Tegner og tilstod ham 
fire Aars Orlov (1842—46) med fuld Lønning. Man 
kan ikke lade være at tænke, at Dronning Caroline
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Amalie, der hele sit Liv holdt Forbindelsen vedlige 
med sin kære Selles Slægt, har været en af dem, der 
gjorde Kongen opmærksom paa Vilhelm Pedersens 
Evner. Han blev Elev af Marstrand og fik Adgang 
til Akademiets øverste Afdeling. I 1847 udstillede 
han for første og eneste Gang fire mindre Billeder 
paa Charlottenborg, deriblandt »Parti fra Bromme 
Mølle« og »Landevejsscene«, der blev købt af Kunst
foreningen. Samme Aar tegnede han de første Illu
strationer til H. C. Andersens Æventyr til en tysk 
Udgave hos den danske Forlægger Lorck i Leipzig.

Da Krigen udbrød i 1848 kom han tilbage til Sø
etaten, var i 1849 paa »Gefion« og faldt i tysk Fan
genskab efter ’Slaget ved Eckernforde. H. C. Ander
sen bad sin Forlægger Lorck om at sende Lieutenant 
Pedersen det Hæfte af Æventyrerne med »Det gamle 
Hus« i og faa ham til i sin Ensomhed at gøre Teg
ninger til det. Og med Brev fra Segeberg af 2. Juli 
1849 sender Kunstneren 13 Tegninger.

Boghandler Reitzel købte senere Clichéerne af Hr. 
Lorck og til Julen 1849 udkom den danske Udgave 
med 126 Illustrationer til 45 Eventyr. H. C. Ander
sen var ikke fri for at være jaloux paa Vilhelm Peder
sen, fordi Eventyrene vandt langt større Udbredelse, 
efter at de var illustrerede.

Vi faar Lov til gennem to Breve at faa et dybt Ind
blik i Vilhelm Pedersens indre Liv, Brevene er skre
vet tæt efter hinanden, det ene er til Kusinen Adol- 
phine Pedersen, det andet til hendes Forældre, Orga
nist Frederik Wolf Pedersen og hans Hustru Sabine. 
Paa Konvolutten, der indeholdt dem, staar der med 
Sønnen, Viggo Pedersens Skrift: »Da Fader vandt 
Moders Kærlighed«.
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Min kjære dyrebare Alfil
Uendelig taknemlig vil jeg være Dig naar Du rolig 

vil gjennemlæse, og besvare mig disse Linier hvori 
jeg vil søge at aabne mit Inderste for Dig da det er 
mit oprigtigste Ønske at mit ganske jeg og min gan
ske Sjæl og Sind maa ligge klart for Dig med alle 
baade lyse og mørke Sider. En urolig gjennemvaaget 
Nat ovenpaa det velsignede Bal igaar, har modnet en 
Tanke til Beslutning, som maaske ellers endnu i lang 
Tid ville have været begravet i mit Indre, men den 
forunderlige Stemning (jeg frygter at Du anser den 
for Lunefuldhed) hvori Du fant mig igaar Aftes har 
besluttet mig til med et raskt Snit at overskjære det 
Baand som nu alt i lang Tid har holdt min Tunge. 
Jeg vil da udtale hvad Du maaske længe har anet at 
jeg elsker Dig uendelig meget, at jeg bærer en dyb 
og inderlig Kjærlighed til Dig. Alt som Cadet da jeg 
besøgte Ballerne herude fattede jeg en levende Til- 
bøielighed til Dig men jeg var alt for lidt uddannet 
alt for lidt tænkende til dengang at danne mig noget 
klart Billede af Din herlige Karakteer; det var vel 
mest Dit venlige muntre Væsen og smukke Ydre der 
tiltalte Drengen. Flere Aar gik hen; den gamle Til- 
bøilighed var nesten bortdunstet. Jeg skulde da atter 
til at besøge Sorø og glædede mig uendeligt til at 
gjensee den Adolphine som jeg tidligere havde fundet 
saa smuk og indtagende. Da saa jeg Dig den første 
Dag; Du saa daarlig og udtæret ud efter den besvær
lige Vinter I Stakler havde haft og jeg studsede ved 
og fik næsten Taare i Øiet ved at see Dig saa foran
dret; men snart fik jeg Øinene op, og ved den daglige 
Omgang blev Dit blide elskelige Væsen mig mere og 
mere klart, og Du forekom mig skjønnere end nogen-
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sinde forhen. Da spirede Kjærligheden op hos mig 
som en lille beskeden Blomst; jeg skjærmede den og 
plejede den og havde min Glæde af den, og derfor 
skyede jeg Fremmede og fornøiede mig kun i den 
eensomme Natur og din Familiekreds fordi den der 
fandt mest Næring. Dengang kunde jeg være munter 
og fornøiet til Hverdagsbrug for den glædede kun, 
den knugede ikke mit Hjerte. — Nu har Forholdene 
forandret sig lidt efter lidt, uden at jeg næsten har 
mærket det, er den bleven til et Træ der voxer mig 
over Hodet og fletter mig ind saa at jeg ikke kan fri 
mig, men ængstes og pines, derfor er det at jeg nu 
oftest er Ordknap og tvungen naar jeg sidder ved Din 
Side; ak jeg vilde saa gjerne give Dig det skjønneste 
og ædleste af min Sjæl og Tanke, men alt hvad jeg 
vil sige forekommer mig flout og dødt, fordi Tungen 
er for undselig til at udtale hvad der hviler paa Bun
den af Hjertet, da er jeg færdig at forgaa og finder 
kun Lindring ved at slaa Armene om Dig, og idet jeg 
trykker Dig til mig føler jeg en salig Trøst i den Tan
ke, at hende jeg har saa kjær hviler saa tet ved mit 
Hjerte. Du vil maaske ogsaa heraf kunde forklare Dig 
min gaadefulde Opførsel igaar. Jeg saa Dig staae i 
Dandsen. O! hvor var Du smuk imod alle de andre. 
Du stod der saa herlig fiin og slank Du saae saa mun
ter og uskyldig fordringsfri ud — U! jeg misundte 
de Andre som dandsede og glædede sig ved Dig — 
jeg kunde have gaaet hen og inklineret for Dig, have 
dandset med Dig og været munter som de andre — 
godt nok — men naar man har noget vigtigt hvilende 
tungt paa Hjertet troer man altid at Alles Øine ere 
henvent paa een og gjennemskuer een, og jeg vilde 
ikke have det kostbareste jeg eier, min Kjærlighed til
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Dig, trukket frem og udsat for den flaue sneverhjerte- 
de Verdens Snak og Lattermildhed; jeg tabte da reent 
min Stemning, jeg blev bitter, og trak mig ind i min 
egen Skal; hvor langt anderledes vilde jeg have følt 
dersom jeg havde været sikker paa at Du deelte min 
Følelse. O! men hvor har det siden angret mig, da jeg 
frygter at jeg har forstyrret Din og Din Søsters uskyl
dige Glæde. Det var Uret jeg føler det kun altfor vel 
og beder Dig tusinde gange om Tilgivelse, men Du 
med Dit beskedne fromme Gemyt kan ikke tænke 
Dig den Qval som lidenskaben fremkalder i Mandens 
Bryst. Tænk imedlertid ikke kjæreste Alfi at det var 
Skinsyge, nei det var mig selv jeg harmedes over og 
dog havde jeg ikke Kraft til at staae imod. Tro ikke 
kjære gode Alfi at det kun er en flygtig forbi ilende 
Tilbøilighed der svinder som Dug for Solen, jeg har 
prøvet mig selv nøie, og der er foregaaet en altfor 
stor Forandring i mit inderste Væsen. Du finder det 
sikkert og det med Rette ubeskedent at en Fyr som 
jeg der endnu ikke har dreve det til noget i Verden 
der ikke engang endnu har kunnet tilkjæmpe sig Dyg- 
tigeres Anerkjendelse for mer end Talent, og som 
ikke eier andet i Verden end Forhaabninger og Drøm
me vil beile til en Piges Haand, men derfor kjæreste 
Alfi er det ogsaa kun til dit Hjærte jeg nu henvender 
mig, Kjærlighed spørger ikke om Stand og Midler, 
og kan jeg først erhverve mig Din Gjenfølelse og Løf
tet om at Du engang (om Gud vil) vil blive Lønnen 
for mine Bestræbelser saa kan jeg vel ogsaa engang 
naar Vor Herre lægger Velsignelse til min Flid, til- 
kempe mig en agtet Stilling og Midlerne til at ernære 
en Familie. O hvor vilde Visheden om din Kjærlighed 
besjæle mig hvor skulde jeg anspænde mine Kræfter
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naar jeg foruden den Tilfredsstillelse som en ærlig 
Udøvelse af Kunsten forskaffer, tillige havde en saa 
herlig Løn ivente. O men havde jeg denne søde Vis
hed, jeg vilde skjule dette Forhold for hele Verden 
jeg vilde kun glæde mig ved det med Dig, jeg vilde 
trøste og styrke mig ved det naar mine Forventninger 
og Bestræbelser undertiden skuffedes, og først naar 
jeg saa mine Anstrengelser kronede naar jeg havde 
erhvervet mig Agtelse i mit Fag og Midler til at sou- 
tenere Dig, naar jeg saa vidt som jeg formaaer at blive 
det kunde være Dig en værdig Beiler vilde jeg lade 
Slægt og Venner og Verden etc. begribe min Lykke. 
Da jeg mærker at jeg begynder at bygge Luftkasteller 
det er en Vane jeg alt længe har haft og altid er Du 
Dronningen i de Eventyr jeg drømmer mig, det er 
derfor rigtigst at jeg afbryder og opsætter mit Byg
geri til jeg faaer Vished om at jeg har et Fundament 
at reise dem paa eller om min hele skjønne Drøm er 
Luft. Kjæreste elskede Alfi nu har jeg skriftet for Dig 
for vort Venskabs Skyld, som jeg i det mindste troer 
mig sikker paa vil Du ej pine mig forlænge, men sna
rest muligt sige mig dit Hjertes oprigtige Mening og 
kun betro den tause Line til at være Vidne om hvad 
vel kan være os imellem. Lev vel.

Din hengivne

V. Pedersen.

Kjøbenhavn den 9nde October

Kjære Onkel og Tante!
Af Alfis Brev som jeg antager De først har læst, 

veed De altsaa inden De begynder paa mit, hvad det
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er for en Tilstaaelse jeg ønsker at lette mit Hjerte 
med; jeg kan altsaa fatte mig i Korthed. — Alfi var 
min første Kjærlighed; allerede som Dreng var jeg 
forfærdelig forelsket i hende, og nu da jeg er blevet 
voxen og ved en længere og nøiere Omgang har lært 
hende rigtig at kjende er hun bleven mig saa usigelig 
kjær. Jeg har nu snart i et Aar baaret denne Kjærlig
hed saavidt muligt for mig selv, og der burde den 
egentlig være endnu, thi jeg skammede mig med Rette 
for at vise mine Friersko, saalænge mit Liv var saa 
usikkert, saalænge jeg aldeles intet havde at byde hen
de, og jeg havde derfor besluttet ikke at aabne mit 
Hjerte for hende før jeg havde tilkæmpet mig en 
Stilling, men Here Gud vi er kun Mennesker; hele 
Sommeren har jeg holdt mig i Skinnet, men nu kort 
før vi skulde reise til Byen, kunde jeg ved Gud ikke 
bare mig længer, jeg maatte have Luft, for det gik mig 
ligesom Camilla, Hjærtet sad mig helt oppe i Halsen. 
Jeg skrev derfor Dagen efter Ballet et Brev til Alfi 
og gav hende om Aftenen, og den næste Morgen kom 
vi nede i Haven til den ønskeligste Forklaring; det 
velsignede Barn, hun delte ikke alene mine Følelser 
nu, men hun havde endogsaa længe holdt af mig, og 
hvad Stilling og Udsigter etc. angik, som hører til en 
fornuftig Husholdning, dem brød hun sig slet ikke 
om, men tog fuldkommen tiltakke med mig saa bar 
som jeg var; jeg har ved den levende Gud aldrig 
været i en saadan Stemning som i det Øjeblik for jeg 
var saa skamfuld, saa taknemmelig og lyksalig, — alt
sammen paa een Gang, at jeg nu er det lykkeligste 
Menneske naar Vor Herre og De lægger Deres Vel
signelse til behøver jeg vel ikke engang at tilføie. De 
har Alle, Alle i det velsignede Hus i Sorø vist mig
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saa megen Velvillie, jeg er altid der bleven behandlet 
med saa megen Ømhed og Kjærlighed som om jeg var 
et Barn af Huset; jeg har deraf sluttet at de havde en 
Deel tilovers for mig og grunder derpaa det Haab at 
min Forbindelse med Alfi ikke er nogen imod. I det 
Brev jeg skrev til Adolphine er jeg mig selv bevidst 
at jeg ikke har gjort nogen Røverkule af mit Hjærte 
jeg har deri søgt at udtale hvormeget jeg holdt af 
hende, men tillige gjort mig Umage for at vise hende 
hvor umoden jeg selv er og hvor usikker den Bane er 
hun skulde vove sig ind paa; men da hun nu har Mod 
til at dele med mig hvad Skæbnen end maatte med
føre da hun har Modenhed nok til at kunne bedømme 
hvad Verden fordrer og hvad man kan vente af den 
og tillige er opdraget i Nøisomhed og Religjøsitet saa 
har jeg ved Gud ogsaa Mod til at paatage mig det 
øvrige Ansvar — det er vidunderligt hvor denne Kjær
lighed giver een Courage. Og det lover jeg Dem hel
ligt, at jeg troligt skal dele Ondt og Godt med hende, 
gaaer Verden os imod skal jeg hellere sulte end hun 
skal mangle og er Lykken os gunstig skal jeg bære 
hende paa Hænderne. Hvad mine Planer for Frem
tiden angaar da veed De at jeg intet har at vente uden 
af de Gaver Gud har givet mig og min egen Flid, men 
naar jeg ret anstrenger mig, vil han vel nok lægge Vel
signelse i mit Arbejde, iøvrigt er det min Bestemmelse 
kun at arbejde væk og see at blive dygtig, kan jeg 
opnaa det saa tjener jeg nok, og jeg agter da ikke at 
søge noget Stipendia før jeg har saa meget at det sam
menlagt med hint kan forskaffe os Udkomme for et 
Par Aar saa gifter jeg mig og tager Alfi med ud i den 
vide Verden, for det er mig en gruelig Tanke at reise 
uden hende, men dertil er nu mange Aar.
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Med deres dunkle Gaader
Naar os et Glimt af Haab opgaaer, 
Vi stakkels Mennesker vi spaaer; — 
Men Een er kun som raader.

Vi vare fra først af bleven enige om at holde denne 
Dag hemmelig, jeg ønskede det saa inderligt at den 
skulde blive det til min Stilling var bleven noget faste
re. Af forskjellige Grunde besluttede vi dog at indvie 
Rudolph i vor Hemmelighed og jeg reiste derfor strax 
til Helsingør, og da jeg kom tilbage derfra blev vi 
nødt til at gjøre gamle Fru Borch til Medvider, da vi 
hverken kunde komme til at tale eller correspondere 
med hinanden, og da det var skeet, paastod Alfi, at 
hendes Forældre vare nærmere berettigede til at vide 
det end hendes Bedstemoder og deri kunde jeg jo 
ikke andet end give hende Ret. — Kan De tilgive at 
De som egentlig burde være de første vi gjorde Regn
skab for ere bievne de sidste. Skylden er ganske min, 
og hvor besynderligt det end seer ud forsikkrer jeg 
Dem at Bevæggrunden ikke er forkastelig. — Saa nu 
har jeg skrifted og venter med Længsel Deres Svar 
og kun maa jeg endnu tilføie den instændige Bøn at 
den hele Historie ikke kommer udenfor Deres egen 
Kreds, ikke en eneste af mine uden min Moder veed 
noget af det og videre ønsker jeg ikke det skal kom
me, og dermed lev vel.

Deres hengivne
V. Pedersen.

I 1850 blev Vilhelm Pedersen udnævnt til Premier
løjtnant, og 16. April 1851 ægtede han sin Kusine, 
Adolphine, Datter af Musikeren Frederik Wolf Pe-
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dersen. Efter Krigen fortsatte han i den lille Officers
bolig i Nyboder under et stille og lykkeligt Familie
liv sin Virksomhed som Kunstner, men hæmmedes 
af sin Sygdom. 1856—57 var han i Italien, men heller 
ikke dette gav ham hans Helbred tilbage. Han døde 
13. Marts 1859. Frederik Paludan-Miiller skrev et 
Mindedigt om ham, af hvilket her gengives nogle 
Vers:

Saa staae vi for den Hvilende, den Stille, 
Hvis Blik er lukt i Dødens tause Bo, 
Hvor, nylig slumret ind ved Livets Kilde, 
Han nu meddeler os sin egen Ro.
Ei passer til hans dybe Søvn vor Klage, 
Ei vor Bekymring til hans Aasyns Fred;
Det Haab, han hviler i, han synes smage, 
Og see fra Haabets Himmel vi tilbage, 
En lys Erindring da vort Øie dvæler ved.

Thi trods det Mulm, der tidt hans Vei omslørte, 
og trods det Sygdomskors, han slæbte paa, 
Vor Ven dog til de lyse Aander hørte, 
Og mest i Solskin Livet for ham laa.
Klart var det Blik, hvormed han om sig skued, 
Og som hans Tanke var hans Stemning klar;
Ja, selv naar mørke Uveirsskyer ham trued, 
Han altid Solen saae, som bag dem lued, 
Og fuld af Haabets Stjerner Fremtids Nat ham var.

Saa med et haabfuldt Hjerte sig foreente 
Hans freidige, hans faste Sømandssind, 
Der, mens det rolig Holdning ham forleente, 
Afspeiled sig i Smilet paa hans Kind.
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Og dette faste Sind har Prøve staaet
Hiin Alvorsdag, hvis Sol gik ned i Blod, 
Da ham og Danmark blev en Vunde slaaet,
Da, frem paa Gefions Dæk til Kampen gaaet, 
Ildprøven modig han med mandig Aand bestod.

Men om end her hans Krigernavn vi nævne, 
Ham helst som Musasøn betegne vi,
Thi dertil stempled ham hans Konstnerevne, 
Hans Skjønhedssands, hans rige Phantasi.
Om Skjønhedskilden sig hans Aand bevæged
Let som en Sommerfugl, kjækt som en Ørn; 
Det Skjønnes Skue dybt hans Hjerte qvæged, 
Og selv gav Liv han og med Skjønhed præged 
Yndige Billeder og yndefulde Børn.

Og som det skeer, hvor Villien staar ved Roret, 
Og frem der styres med oprigtigt Sind,
Saa kom han, ved at følge Skjønhedssporet, 
Mod Sandhedsrigets aabne Kyster ind.
Det ideale Hjem han saae fremstige 
Med evig Giands i Himmeldybets Blaa, 
Og meer og meer imøde saaes han hige 
Det Sandes og det Skjønnes fælles Rige, 
Og før hans Øine brast det udbredt for ham laa.

I Hundredaaret for Vilhelm Pedersens Fødsel har 
hans Søn, Viggo Pedersen, givet denne fine Skildring 
af hans Liv og Kunst:

»I Nyboders Hygge, hvor Hyld og Syren blom
strer over Plankeværkerne mellem de lave gule Hus
rækker, hvor Beboerne taler fra Dør til Dør paa 
Smaastads Vis, i en af de smaa lavloftede Officers-

10
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boliger levede Vilhelm Pedersen, H. C. Andersens 
Illustrator, de sidste fem Aar af sit Liv, til han 39 
Aar gammel døde af Brystsyge.

Naar man ser paa hans Tegninger, kunde man 
næsten tro, de fleste af dem var tegnede her.

Et lykkeligt men alt for kort Familieliv levede han 
her, kun trykket af legemlig Svaghed.

Søen var hans Element, den laa nærved; det gjorde 
ogsaa Kastellet og Volden med de mange Vejrmøller 
paa Bastionen, hvor han fornøjede sig over Børnenes 
Leg i det Grønne. Ofte sad han paa en Bænk, naar 
det trættede ham at gaa, og glædede sig over de 
gamle Træers Former i Kongens Have.

I en lille bitte Stue malede han sine smaa altid med 
yndefuld Lethed hensatte Billeder og Skitser. Endnu 
fra de sidste Maaneder, da han pintes af Aandenød, 
er der nydelige Portrætter af hans yngste lille Dreng.

Her besøgte H. C. Andersen ham og læste sine 
»Historier« for ham. Her komponerede han ved Skri
vebordet bag Døren i den hyggelige Dagligstue med 
de mange Billeder sine Illustrationer.

Han tegnede dem nu selv paa den kridderede Bux- 
bomklods, hvorved et intimere Forhold opstod mel
lem hans Original og Træskæreren, saa Resultatet 
kom hans egen Udtryksmaade nærmere.

Men saadan havde han ikke gjort i tidligere Aar.
Og Tegningen afspejlede ham selv. Trods Sygdom

mens Tag i ham vedblev han at være den ranke lyse 
Skikkelse med det friske Sømands Humør og det vin
dende frie Væsen og den vennesæle Elskværdighed, 
der vandt ham alles Hjerter. En fintdannet, fritskuen- 
de Personlighed. Hans Kunstnertemperament inde
holdt ingen Forfængelighed. Uhyre beskeden overfor
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sit Arbejde, fuld af sund Selvkritik. Saaledes vidnede 
alle om ham: hans Foresatte, hans Kammerater, hans 
Ven og Lærer, Marstrand, hans nære Ven og Biograf, 
Fr. Paludan-Miiller og hele hans Slægt og Venne
kreds.

Privat kan tilføjes, at han var en elskelig Søn, Ægte
fælle og Fader, og en ærligt søgende religiøs Natur.

Men de fleste af Billederne var tegnede for længe 
siden i andre Omgivelser. Børnene der var ikke hans 
egne, Hjemhyggen ikke hans egne Stuers, men hvad 
han med aaben Sans havde set hos andre.

Der havde ikke været Raad til at udvikle det Ta
lent, han øjensynlig havde arvet fra sin tidlig afdøde 
Fader, Søofficer som han selv, og fra sin Farfader, 
den gamle »Ridsemester« ved Sorø Akademi.

Men den ganske unge Løjtnant fik af Chr. VIII 
det kongelige Tilbud om Permission i 4 Aar med fuld 
Gage for at uddanne sine Evner og saa frit Valg der
efter mellem Kunsten eller Marinen.

I den 10 Aar ældre Marstrand fandt han en ud
mærket og kær Vejleder og Ven. Efter dennes Raad 
gennemgik han Kunstakademiets Modelskole og 
naaede at udstille paa Charlottenborg en Gang, 1847.

Men Oprørskrigens Udbrud 1848 fritog ham for 
Valget.

Han meldte sig til Tjeneste, gjorde Krigen med, 
blev saaret ved Eckernforde, blev taget til Fange, blev 
forfremmet og blev Ridder, omtalt med Hæder i Che
fens Rapport.

Nu blev han i Marinen til sin Død, men malede 
og tegnede ved Siden af Tjenesten, saa vidt hans 
skrøbelige Helbred tillod.

Det var som pur ung Løjtnant, da han havde be-
10*
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gyndt det kunstneriske Studium, at han modtog Be
stilling fra Lorck i Leipzig til at tegne til den tyske 
Oversættelse af Andersens Eventyr. Med levende In
teresse tog han Opgaven op.

Men det maa have været ham en Skuffelse at se 
sine let og fint tegnede Blyantstegninger i Træsnit
tene. Kopierede — ret frit — paa Klods dernede og 
skaarne af en tredie Mand havde de tabt alt for meget 
af hans ejendommelige Streg og Udtryk og Karakter.

Men Skuffelsen opvejedes ved, at den danske Ud
gave, Aaret efter, hos Reitzel, — endda den var rin
gere i Trykket — blev modtagen med saa varm en 
Interesse, saa Salget af Bogen steg og Fortsættelse 
blev bestemt.

Siden gentoges Tegningerne til Oversættelser til 
snart sagt alle Europas Sprog; og saaledes førtes den 
beskedne unge Kunstners Navn viden om Lande af 
Digterens Genius.

Efter hans Død udnyttedes og optryktes de gamle 
Klodser, til de var helt udslidte, og de blev kopierede 
paa ny, saa deres endelige Skikkelse var ret med
tagen.

Paaskønnelsesværdigt var det, at Gyldendals For
lag 1903 lod udkomme en saakaldt »Kunstudgave« til 
Oprejsning af Vilh. Pedersens Navn. Her fremførtes 
i fortrinlig Reproduktion (B. Middelboe) og ypper
ligt Tryk (Langkjær) de gamle Originaltegninger i 
Blyant sammen med en Mængde Udkast og Varian
ter i forskelligt Materiale og færdige Træsnit efter 
den tyske Udgave og de senere danske.«

Ved sin Død efterlod Vilhelm Pedersen sig Hustru 
og tre Børn. Kun otte Aar havde de været gift. Og
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Adolphine Pedersen med Børn og Søstre.

trods hans Verdensberømmelse som H. C. Andersens 
Illustrator levede hans Enke i overordentlig smaa 
Kaar, men hun blev en tapper og trofast Mor for 
sine Børn.

Datteren Gerda døde i en Alder af 25 Aar. Begge 
Sønnerne, Viggo og Thorolf, blev fremragende og 
dygtige Kunstmalere, og blandt deres Efterkommere 
findes der en Række kendte Kunstnere. I ingen Gren 
af Slægten har de kunstneriske Evner gjort sig saa 
stærkt gældende som her, hvor baade Far og Mor 
stammer ned fra Tegnemesteren.

Viggo Pedersen (1854—1926) blev uddannet paa 
Akademiet og udstillede første Gang paa Charlotten- 
borg i 1876. I Foraaret 1882 rejste han til Paris og
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Viggo Pedersen og Elisabeth Pedersen, f. Borup, April 1880.

besøgte sammen med Joachim Skovgaard Norditalien. 
Han studerede særlig Farveteknik. 1891 var han Med
stifter af Den Fri Udstilling. Hans Billeder har bl. a. 
været udstillede i Chicago 1893 og i Paris 1900. Han 
var paavirket af sin Lærer, P. C. Skovgaard og Janus 
la Cour, men hans Farver blev stærkere end deres. 
Som Eksempel kan nævnes det bibelske Billede »Isak 
ser Rebecca komme«, der baade er præget af Østens 
Farvepragt og en stærk Indleven i det bibelske Emne. 
Han dyrkede især Landskabsmaleriet, store, festlige 
Billeder fra Frederiksborgegnen, fra Arildsleje og an
dre Steder. Kunstmuseet ejer bl. a. »En opkørt Vej un
der gamle Træer« fra 1882. Hans fine Menneskeopfat
telse og kærlige Sind kommer frem i hans Genrebille
der, f. Eks. »Solskin i Dagligstuen«. Han var en barn
lig, from Kristen, vel mest med Tilslutning til Grundt-



Viggo Pedersen: Solskin i Dagligstuen.
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vigske Kredse. Der var hos ham noget straalende og 
kærligt, som fik Menneskers Hjerte til at aabne sig, 
han bragte selv Solskin med sig, hvor han kom. Han 
elskede Mennesker, og han elskede Naturen, alt hvad 
han mødte fik et Skær af den lyse Tro til Gud, som 
bar ham Livet igennem. Han havde ogsaa, som vi 
allerede har set Beviser paa, Ordet i sin Magt. Her 
gengives et Stykke af et Brev, skrevet paa Karlsberg 
ved Frederiksborg, hvor han i lang Tid havde sit 
Hjem, Søndag den 29. September 1907 til en, der stod 
hans Hjerte meget nær. Det viser os, hvor fint han 
opfatter Naturen, og hvorledes den bringer ham Bud 
fra Gud.

— Dugsprængt ligger Haven og tindrer i Solen, 
alle Farver lyser som Guld og kostelige Stene, lyse 
Taager svinder men dvæler i det fjerne, alt er svøbt i 
Sølvmor og anes som i skære Drømme, fint og let og 
yndigt smelter alle Toner sammen; Sindet stemmes 
mildt og længselsfuldt tillige, Brystet svulmer lettet i 
den friske, sunde Luft, men et ganske stille Suk af 
Vemod klinger dog igennem alt det yndefulde; det 
er Høstens Farver, Høstens sunde Luft; Sommeren er 
svunden, — ja — vi havde den jo næppe — derfor 
maa man frydes dobbelt ved dens yndige Farvel; men 
Frugterne rødmer i Træerne, Laderne er fulde af bug
nende Sæd, og nu gaar Plov og Harve paa de gav
milde Agre, og Rugen pipper allerede op paa ny- 
saaede Jorder; bag hvert Blad, der gulner, sidder den 
lille Knop til den kommende Vaar, og naar de trætte 
Blade synker ét for ét og saa falder i gyldent brogede 
Masser og ligger som Guld for Træernes Fod, aabnes 
de vide Udsigter, — og den lavere Sol straaler da 
lysende og kærtegnende alt — langt ind i Stuerne, og



Viggo Pedersen: Karlsberg ved Frederiksborg.
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her er lysere inde end i Sommerens Varme og friere 
ude end under de løvtunge Kroner; og saa leves der 
lunere og tættere inden Døre, som det er paa Landet, 
hvor Aarstidernes Poesi (men ogsaa deres stærke, 
stundom knugende Kræfter) mærkes fyldigere end i 
den tætte By.

Og forunderligt at kunne mærke den kommende 
Vaar allerede fra Sommertidens sidste Farvel, og i de 
grønne Tæpper af Rug hele Vinteren høre den for
trøstningsfulde Tale, om Livet, som ikke lader sig 
kue af Døden. Og nu er Dagene allerede korte, men 
de naar hurtigere, end man husker det fra Aar til Aar 
den Dag, der er aller kortest, og med Haab nærmer 
man sig den, fordi det da gaar fremad igen. Og Vin
tertidens Pragt og Skønhed staar ikke tilbage for 
Sommerens, overgaar den vel endog snarest, naar man 
har opladt Øje derfor og ikke regner efter den snav
sede Bys Udseende. De dejlige Stammer med graa og 
farvet Bark med dunkle Puder af Mos, de yndefulde 
og kraftigt tegnede Grene med daarende Farveskær i 
Solens lave Gyldenglans, Sneens blændende Tindren, 
ofte i et Fortissimo af alle Regnbuens Farver, dens 
frostklingrende Knirken under Foden, dens lune Dæk
ke over Sæd og Jord, Rimens Diamantpudder med 
Skær af Perlemor og de armtykke i Solen dryppende 
Istappe, Skøjteføre-Jubel og Raab fra Isen, Kaneklok
ker og brede Slæder med tunge Stammer fra de stille 
Skove og de dampende Heste, der beder heruden for; 
— Teglgaardssøen blinker islagt bag de høje Stammer 
i Lunden som et Sølvbaand, og Fuglene flyver mod 
Ruderne og pikker i Kitten og beder om, at kærlige 
Hænder vil strø Føde for dem. Og om Aftenen Lam
pens Skin og Ovnens Bulder og dens lune røde Skær



Viggo Pedersen: Blomstrende Enge.
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i Stuen! — jo, Vinteren samler og Sommeren spreder; 
Vinteren taler ogsaa om Savn og Trængsel, men den 
peger mod Vaaren; ogsaa Julens Glæde og trøsterige 
Sange midt i Kulden stemmer Glæden op, naar den 
synker, for Mennesket maa leve i Haab, det er vor 
Natur, det er Hensigten med os. Vi maa ikke blive i 
det nærværende, faar heller ikke Lov dertil, Livet sør
ger derfor. Men om vi end længes efter og stundom 
haardt tiltrænger Ro og Hvile, kunde vi ikke heller 
selv udholde det uforanderlige, var det end aldrig saa 
meget efter vore Ønsker til en Begyndelse; det egner 
vor jordiske Natur sig ikke til at bære, og det vilde 
ogsaa, om den kunde bære det, kvæle vor Længsel 
efter Evigheden, der ikke er en uendelig lang Dvælen 
i nok saa glædelig og forønsket jordisk Vedbliven, 
men er en Udvikling og Væxt og Fylde.

Naar Tiden er fyldt for os, da forsvinder den for 
vor Sans, — Fylden er det afgørende. Naar Sjælen 
helt er fyldt af Gud, da er der ingen Tid; men hvad 
dette er, kan vore fattige Hjerter kun dunkelt ane, 
kun fatte det i en uforklarlig Længsel, men formaar 
aldrig at udmale os det med jordiske Erfaringer, uden 
fra de allerbedste Øjeblikke, som vi synger: ». . .naar 
under Sang med Dit vingede Ord Sjælen af By over 
Stjærnerne for.« da — samlede og baarne af Menig
hedens Aand — fyldte af Gud for en ganske kort 
Stund — da var der et Glimt af Evigheden i Sjælen, 
da fik vi en lille Anelse om, hvad Guds Salighed 
kan være. —

— — Derfor elsker jeg vor evindelig vexlende Na
tur, vort usalige Klima, elsker baade den stille, varme 
Sol og de drivende Skyer, Storm og Regn, Is og Sne, 
Lys og Mørke — en evindelig Vexlen, en stadig
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Kamp. Saadan maa der ikke heller være Stilstand i 
vort Indre, ogsaa der maa der leves og kæmpes, der 
maa Lyset stride for at bryde igennem, for at smelte 
og frugtbargøre, der maa Haabet spire og holdes oppe 
i Bøn, der maa knæles under lave knugende Skyer, 
under Nattens Mulm; aldrig maa Kampen opgives, 
hvormange Nederlag jeg saa end ser tilbage paa. For
ude ligger dog det evige Land, selv om Taager og 
dunkle Skyer skjuler det for mit Øje, selv om jeg 
hører Havet bruse med vældige Vande og synes, det 
skiller saa uendeligt derfra. Det er der dog, og den 
»gyngende Bro« derover er til at vandre paa, ja Livet 
bestaar i at vandre paa den, snart at ræddes, at finde 
den bristefærdig, — men saa i Bønnen at finde Fod
fæste igen, mens Haabet iler forud i sin »Fjederham« 
og opmuntrer det trætte Sind. Og, Gud være lovet, 
vi gaar ikke ene — vi har vor Fører, Bærer og Leder, 
Guds egen Aand; og vi gaar i Skare med alle Hans 
troende, og paa den gyngende Bro over den islagte 
Strand er vi i Virkeligheden bedre farne — ja ene dér 
er vi vel bevarede mod al Fare og Elendighed uden 
om os — og — værst — inden i os, smaa Stakler 
som vi er, og som vi maa neje os dybt ved bedre og 
bedre at føle. Ja, hvor er det vidunderligt, at jo læn
gere vi gaar ad denne Bro, desto ynkeligere bliver vi, 
desto mere truende er Strømmens Brus, men desto 
fastere den Haand, som usynlig holder vor, førende 
os frem, idet vi kun synes at gaa, men ledes og bæres. 
Og da glimter sommetider, naar Hjertet knuges mest 
i Angst eller Træthed, — en Lysning i Sky, og vi 
aner det evige Vidunderland — og se — da føres en 
og saa en anden over det sidste gabende Svælg — 
og er inde bag Mørket — inde hos Gud, i evigt Lys.
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Stefan Viggo Pedersen : Jesu Indtog i Jerusalem. Illustration til Bibelhistorie.

Og dér skal vi komme alle, ikke ved vor svage Tro 
— men ved Guds Naade. Troen frelser ikke, Vor 
Herre alene er Frelseren, der aabenbarer os Guds 
Kærlighed og ved sin Opstandelse giver Vidnesbyr
det om, at hans Sendelse var fra Gud og om Guds 
Almagt; ved Ham, som Hans Ejendom er vi Guds 
Børn. — Men Troen er den Haand, hvori vi mod
tager Guds Gave og holder den fast.«

Kommer man ikke uvilkaarlig til at tænke paa 
Viggo Pedersens Maleri »Den kloge Jomfru«, der 
hænger rundt i mange danske Hjem? Hendes Blik 
og hele Skikkelse vidner om den samme tillidsfulde 
Tro.

Viggo Pedersen var gift første Gang med Elisabeth 
Borup (1860—1905) og anden Gang med Johanne
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Stefan Viggo Pedersen: Paulus udenfor Damaskus. Illustration til Bibelhistorie.

Louise Aagaard, f. 1881. I første Ægteskab var der 
fire Børn. Den ældste, Datteren Ruth, døde 16 Aar 
gammel af Meningitis. De tre Sønner er alle Kunst
nere: Christen Jul er Musiker og Forfatter, Stefan 
Viggo Pedersen har malet en Række betydelige Bil
leder, deriblandt adskillige Altertavler. Vi gengiver 
nogle af hans levende Illustrationer til en Bibelhisto
rie. Johannes Viggo Pedersen er Organist ved 
Grundtvigskirken. I andet Ægteskab er der en Søn, 
Enoch Viggo-Pedersen, som er Lærer i Dans, Stefan 
Viggo-Pedersen har to Børn og Johannes tre.

Vilhelm Pedersens anden Søn, Thorolf, f. 1858, 
blev ogsaa Maler og har bl. a. malet dejlige Marine- 
billeder. Han besøgte ligeledes Akademiet og udstil-



Ove Christian Pedersen: Dekoration til »Judas«.
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Thorolf Pedersen: Ved Gilleleje Havn.

lede første Gang i 1882. Af hans Arbejder er »Brede 
Sejl over Nordsjø gaar« købt af Statens Museum for 
Kunst. I 1895 blev han ansat som Dekorationsmaler 
og i 1897 som Theatermaler paa det kgl. Theater, hvor 
han var overmaade stærkt beskæftiget og meget 
anset. Han har været gift to Gange, første Gang med 
Karen Margrethe Janssen og anden Gang med Mar
grethe Luplau-Møller. I det første Ægteskab er der 
otte Børn. Den ældste Datter, Bodil, blev gift med 
Enrique Bunster fra Chile (1872—1928), hendes tre 
Døtre har alle, hver paa sin Vis, kunstneriske Evner, 
den næstældste, Naja, er Elev paa Akademiet. Den 
yngste af Thorolf Pedersens Børn er ogsaa en Datter, 
Gerda, hun er Danserinde, er gift og har Bolig i Ge
nève. Tre af de seks Sønner har deres Virksomhed 
i New York, Tom Vil som Fabrikejer — han har en

ii
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Karen Margrethe Pedersen, f. Janssen med, syv af sine otte Børn.

Søn — Erling som Husinspektør — han har tre 
Børn — og Ib som Repræsentant for dansk Land
brug. De tre andre Sønner bor i København. Den 
ældste, Gunnar, er Generaldirektør ved Forsikrings
selskabet Scandia, han har en Datter. De to sidste 
Sønner, med hvem vi slutter denne korte Beretning 
om Slægten, er begge gaaet i Faderens Fodspor og er 
ansat ved det kgl. Teater, hvor de har fortsat Familiens 
Traditioner, Ove Christian Pedersen komponerer som 
Teatermaler Dekorationer og Kostymer og Thorolf 
Pedersen er Scenemester.

Baade Faderen, Thorolf Pedersen, og Sønnen, Ove 
Christian, har i deres Arbejder fortsat Traditionerne 
fra Vilhelm Pedersen. De har begge to til det konge
lige Theater illustreret H. C. Andersens »Den lille 
Havfrue«.



AFSLUTNING

I korte Glimt har vi nu kigget ind i en lang Række 
af Hjem gennem hundrede Aar, Hjem hvor der i 

dansk Middelstand levede og lever jævne Mennesker, 
som i al Beskedenhed hører til de stille i Landet, men 
som netop ved sejg Udholdenhed, ved at holde Modet 
oppe i trange Tider, ved midt i Dagens Strid og Møje 
at bevare en sund Ligevægt og et godt Humør er med 
at bære vort Land.

Trofasthed og Kærlighed præger Troels Pedersens 
Efterkommere, og som en rød Traad gaar gennem 
Slægten Ansvarsfølelse og Tro til Gud som den, der 
giver Kraften.

Social Interesse udsprunget af kristelig Rod har 
mange af os.

Kunsten bryder frem hist og her, men det er en 
Kunst, der har høje Maal, der ønsker at løfte opad, 
en Kunst, der har Bud til vort Folks store Kredse, 
som for Eksempel, naar Stefan Viggo Pedersen illu
strerer Bibelhistorie for Smaabørn, naar Viggo Peder
sens Solskin i Dagligstuen kommer i en dansk Læse
bog af 1939, og der under Billedet staar: »Solskin i 
Dagligstuen har en dobbelt Betydning. Mange Kunst
nere har skildret Livet i Hjemmet. Her oplever Men
neskene de rigeste Glæder og de dybeste Sorger« — 
Og naar Emilie Mundts Asylbørn bruges som Rekla
me for bedre Kaar for Børnene.

ir
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I et af de sidste Breve, vi har fra Tegnemesteren til 
hans Datter Frederike (dateret Sorøe d. 17. Aug. 1800) 
skriver han: »jeg kan ikke udtrøkke, hvad jeg føler 
for dig, men stræb min inderlig kiære Datter at over
give Dig gandske i Guds haand, og forret hvad du 
bør med et muntert Sind, sørg ikke for efter tiden, lad 
Gud sørge —«

Mange Aar er gaaet — mon disse Ord dog ikke i 
al deres Enfoldighed har noget at sige endnu den Dag 
i Dag til os, som blandt vore Forfædre tæller den be
skedne, ihærdige, fromme Tegnemester?

Mit Ønske for Slægten skal være, at den stadig 
maa følge de gode Traditioner og leve:

Af Guds Naade — Til Guds Ære.



25. Januar 1940

RETTELSER
TIL

»TEGNEMESTERENS EFTERKOMMERE«

S. 15 15 L. f. n. våg rettes til vågg.
S. 15 12. L. f. n. varo rettes til voro.
S. 17 4. L. f. n. Ministerpræsident rettes til Ministerresident
S. 50 8. L. f. n. fire rettes til fem.
S. 50 2. L. f. n. Indskud: Olav Eskild Jørgensen er Ingeniør og 

verdenskendt Opfinder. Dieselmotorens Anven? 
delse i Skibe skyldes ham. Han har udført frem? 
ragende Ingeniørarbejder i Danmark, Norge, Eng? 
land og Amerika.

S. 162 1. L. f. o. tre rettes til to.
S. 162 5. L. f. o. Scandia rettes til Skaane.

STAMTAVLE III a.
Generation 5: under Karl Georg Pedersen.
L. 4 f. o. g. 6-5-1913 rettes til 6-5-1912
Generation 7: under Signe Gabriele Hauge.
L. 4 f. o. f. 27-2-1917 rettes til 27-12-1917.

STAMTAVLE VI:
Generation 4: under Otto Christian Isaachsen:
L. 3 f. o. Manna rettes til Nanna.
L. 6 f. o. (Else Helene Lehmkuhl) tilføjes d. 16-3-1937.

Sammes Oldebørn:

Generation 7: efter Gunver Doreen Isaachsen tilføjes:
Louise Helene Isaachsen f. 31-10-1932
Betty Dolores Isaachsen f. 9-5-1935 
Shirley Joyce Isaachsen f. 23-4-1937

efter Vibeke Konow Taranger tilføjes:
Bente Konow Taranger f. 2-10-34

Kan anbringes f. Eks. Side 164



II

1

Troels Pedersen, 
f. 28-2-1742 i Jylland, 

d. 3-4-1816 i Sorø.
Tegnemester.

I
g. 11-9-1773 m.

Mette Sofie Krag, 
f. 23-8-1748 paa Fyn, 
d. 11-5-1834 i Sorø.

1

2

i 1 Peder Pedersen, f. 19-11-1774, d. 16-8-1851,

I Geheime Conferensraad.
1 g. 1) m. Maria Lechfield Scott d. i Kbhvn. 7-11-1814.
' 2) m. Anne Caroline Loughton Smith
1 (Familienavn de Laney, fransk Huguenot, som emigrerede).
1 d. i Kbhvn. 14-11-1878. 4 Bom af 2’ Ægteskab.

Henning Pedersen, 
f. 10-12-1775, d. 7-2-1837.

Major, Landmaaler, 
g. 19-11-1797 

m. Sophie Caroline Voigt, 
f. 20-7-1773, d. 26-2-1844.

ni
Sophie Frederike Pedersen, 
t. 3-12-1776, d. 3-1-1832.

g. 26-11-1807
m. Hans Henric Jørgensen, 
døbt 9-6-1772, d. 10-1-1828.

IV Frederik Wolf Carl Pedersen, 

f. 27-12-1778, d. 17-11-1854. 
Musiker, Organist, 

g. 7-10-1808 
m. Benedicte Sabine Borch, 
f. 29-1-1780, d. 19-3-1847.

V VI
Christiane Cathrine Pedersen, Ove Christian Pedersen,

f. 9-6-1782, d. 11-6-1861, f. 10-2-1786, d. 25-6-1821.
g. m. Skovrider Seehusen, Søofficer, g. 31-3-1811

ingen Bøm. m. Oline Henriette Barfred,
f. 1788, d. 1872.

2
Marie Caroline Pedersen, Anne Sophy Pedersen,

' i 1
! William Izard Pedersen, Julius de Lancy Pedersen,

f. ......................d. 18-12-1842, f. 18-3-1827, d. 17-7-1911, i f. 4-7-1829 i Philadelphia, d. 30-10-1885 i Aalborg, f. 1-7-1832, d. 26-4-1913,
g. m. Peder Kristian Holm, g. m. C. C. V. Liebe. 1 Kommandør, Udskrivningschef, Søofficer, Kommandant paa Christiansø,
f. 25-12-1807, d. 2-10-1864, f. 30-11-1820, d. 24-8-1900, g. m. Caroline Beitzel, g. m. Enkefru Laura Wendt, f. Christrup,

Orlogskaptain. Geheimekonferensraad. 1 f. ......... 1834, d...............1917. f. 22-3-1843, d. 29-3-1918,

3 31 1

4

5

6

Alice Holm, 
ded ugift.

Emil Liebe,
f. 14-2-1854. d......................

Jurist,
g. 1) m. Kate Emmerson,

2) m. Fanny Emmerson.

Mimi Maria 
Liebe,

f. 12-6-1857

Cari Julius Otto Liebe, 
f. 24-5-1860, d. 21-3-1929, 

g. 21-4-1894 m.
Johanne Louise Heide, 

f. 17-2-1862, d. 9-9-1934.

Sophie Izardine Pedersen,
f. 27-5-1862, d. 1-2-1928, 

g. 3-4-1888 m. Carl Vilhelm Schram,
f. 2-10-1855, d. 2-10-1925, 

Politiassistent.

1

Emil Liebe, 
død 12 
Aar gi.

Carl Axel Liebe, 
f. 9-12-1897, cand. jur., 
Assurandør, g. 1) m. 

Helen Dorothy Meyer, 
f. 11-5-1901, g. 2) m. 

Hilda Larsen, f. 21-11-1902.

!

ad 1) Carl ad 2) Poul 
Johan'Liebe,
f. 11-10-1923. f. 11-11-1925.

lb Liebe,

1 1

------------------------------ 1----------------------------------
Dagmør z4gne^ Izard Pedersen, 

f. 9-5-1866J d. 21-1-1927, 
g. 14-11-1890 m. Wilhelm Caspar Høyer, 

f. 3-2-186d, d. 8-9-1931, 
Slafteridirelttør i Thisted.

J

1

g-

Carl Georg Izard Pedersen,
f. 20-3-1868, d............  1937,

Skibsfører,
1893 m. Elna Ingeborg Vestergaard,

f. 7-7-1871.

Anna Rosa Caroline Izard Pedersen, 
f. 14-10-1869, 

AsylbestyTerinde,
g. 5-5-1891 m. Louis Charles de Cros Dich, 

f. 26-8 1860, d. 23-12-1898.

Mathilde 
Izard Pedersen, 
f. 10-1-1872, 
d........... 1914,

ugift.

William Julius Izard Pedersen, 
f. 1-12-1877, 

Ingeniør i St Nordiske, 
g. 3-11-1931 m. Elna Polly Izard, 

f. 23-5-189b.

Ralph Izard
Pedersen,

f. ......... 1881,
d...........  1898.

Maria de Lancy Alfred de Lancy,
Pedersen, f. 11-3-1884,

f. 7-9-1880. Ingeniør, 
i Argentina.

1 1 4
Ingeborg 

Liebe, 
f. 1-8-1899, 
død spæd.

Inge Johanne Liebe, 
f. 24-7-1901, g. 30-3-1926 

m. Rolf Hans Peder 
Robert Kiær, f. 11-2-1897 

Legationssekretær.

L

Johanne 
Louise Liebe 

Kixr, 
f. 17-1-1927.

Fritz Otto 
Liebe Kixr, 
f. 2-7-1930.

fnge 
Elisabeth 

Liebe Kixr, 
f. 8-8-1933.

Peder William Schram, 
f. 28-12-1889, d. 14-5-1926, 

Direktør, g. 19-8-1921 
m. Bodil Leonore 

Borchersen, f. 1-4-1898.

Vibeke 
Schram,

f. 25-8-1922. f. 20-3-1924.

Birgitte 
Schram,

Relph Zzajd Heyer,

f. 29-3-1892, $lagteridirek» 
tor i Thisted,; g. 19-9-1919 

m. Mary Elisabeth 
Rasmussen, i. 28-12-1893. 

------------------- i-------------------

i
Bent Ralph Lizzie Rita | Agnes Allan Ralph

Izard Heyer, Izard Heyer, IzardHeyer, i Izard Heyer, Izard Heyer, 
f. 1-4-1921. f. 11-5-1924. f. 1M-1925. !f. 14-11-1931. f. 31-10-1938.

id. 21-1-1932.

Ebba Margrethe Schram, 
f. 7-5-1894, Guldsmed, 

g. 9-4-1938 m. Ove 
Petersen, f. 11-12-1888. 
Overass. i Telefonsclsk.

Elly Izard 
Hoyer, 

f. 9-10-1893, 
d. 5-11-1939.

Gerda Izard Høyer, 
f. 30-12-1895, g. 18-5-1923 
m. Jens Christian Selmer 
Petersen, Bankdirektør, 

f. 19-11-1895.

Georg William Carl Izard, 
f. 8-3-1895, cand. polyt 

Direktør for 
skandinavisk Rejsebureau, Paris.

g. 10-2-1932 m. Hella 
Breuning, f. 19-11-1910.

William Bernhard 
Izard, £ 22-11-1896, 
cand. jur. Assistent i 

Finansministeriet.

Elna Polly Izard,
f. 23-5-1898,
g. 3-11-1931 
m. William 

Julius Izard.

Aage Louis de Cros Dich, 
f. 18-5-1892, 

Redaktionssekretær ved 
Jydske Tidende«, 

. Ebba Christiane 
Hauerbach.

Anne Lise 
Izard Selmer 

Petersen, 
f. 28-12-1924.

de Cros Dich, de Cros Dich, 
f. 10-10-1927. f. 15-3-1929.

Henning 
Izard Selmer

Petersen, 
f. 11-12-1927.

Kai Edgar de Cros Dich, 
f. 5-11-1893, 

Maskinmester.

Esther Margrethe 
Izard de Cros Dich, 

f. 24-12-1897, 
Assistent hos Oldfruen v. 
Viborg Sindssygeanstalt.

5

6

7 7



II
i Troels Pedersen, 
( 28-2-1742 i Jylland, 
H 3-4-1816 i Sorø.

Tegnemester.

2 i
Peder Pedersen, f. 19-11-1774, d. 16-8-1851, 

Geheime Conferensraad.
g. 1) m. Maria Lechfield Scott, d. i Kbhvn. 7-11-1814. 

2) m. Anne Caroline Loughfon Smith
(Familienavn de Lancy, fransk Huguenot, som emigrerede), 

d. i Kbhvn. 14-11-1878. 4 Bøm af 2’ Ægteskab.

Henning Pedersen, 
L' 10-12-1775 i Sorø, 
i 7-2-1837 i Rønne, 

Major, Landmaaler.

Sophie Elisabeth Pedersen, f. 18-2-1798, d. 14-12-1866, 
g. 9-2-1816 m. Hans Erik Colding Saabye, f. 6-11-1788, d. 24-3-1861, 

Godsforvalter paa Frijsenborg og Prokurator.

Troels Georg Pedersen, f. 22-1-1800, d. 9-5-1871 j 
Grosserer i København, Ejer af Wilders Plad ,

g. 1) m. Elise Sofie Pedersen, f. .......... 1812, d '12-3-1842,
2) 21-2-1851 m. Betzy Marie Barfred, f. .......... 1816, d 10-7-1881,

i

1

Ivare Sophie Caroline Saabye, Niels Hansen Saabye, Elisabeth Sophie Henning Pedersen Saabye, Frederikke Saabye, Henriette Magdalene Emilie Caroline
f. 11-4-1817, d............  1847. f. 16-4-1819, Saabye, f. 20-9-1822, d...........  1886, Landmand, f. 12-5-1824, Frederikke Saabye, Saabye,

g. 1840 m. Frederik Chr. Rubeck d....................... f. ..-11-1820. g. 1) m. Christine Rønberg, d...................... f. 31-7-1827, f. 28-6-1829,
Wodschow, f. 9-2-1810, d....................... Landmand d....................... d............. 1869, d...................... d. ..-11-1858.

4
Fabriksbestyrer i Randers. g. 2) m. Augusta Nielsen.

1

Helene Catinka Saabye,
f. 14-5-1832, d........... ‘ ,
g. 13-1-1866 m. Ferdinand 
Hoffert, svensk La^dm.

f. 6-12-1841. :

Viggo Alfred Emil Saaby, 
f. 29-10 1835, d. 29-1-1898, 

dansk Sprogforsker, 
g. m. Caroline Bentzen, 

f. 4-2-1852, d.............1900.

Harald Georg Saabye, 
f. 21-6-1838, d. 31-10-1919, 

Sognepræst, 
g. 28-7-1868 m. Sara Malvina Éentzen, 

f. 14-5-1842, d............

Sofie Karoline 
Henriette 

Barfred-Pedersen, 
f. 12-9-1833, 

d. 11-12-1916, ugift

Julie Charlotte 
Barfred-Pedersen, 

f. 1-10-1837, 
d. 30-4-1911, ugift

Peter Marcus Wodschow, Emilie Hans Sophus Christine Hans Sophus
Bøm af r 

Ole Peter
Ægteskab.

Henning William Julius Saabye,
Bøm 

August H. Saabye, Niels Hans
af 2' Ægteskab. 
Viggo Harald Saabye, Gunild Saabye, f. 18-8-1884,

f. 13-7-1840, d............ , Land Caroline Vodskov, Marie Saabye, Saabye, Rønberg Hans Egede Saabye, f. ......... 1863, f. 30-9-1877, Repræsentant, Egede f. 8-3-1881, g. 1) m. Anton
mand i Amerika, antog Navnet Wodschoiv, f. 16-9-1846, f. 29-1-1849, f. 6-3-1850, Saabye, Saabye, f. ...........1861, d...................... g. m. Agnes Arentzen, Saabye, g. i Buffalo m. WulfOttosen, f.20 11-1881,
Wood, g. m. Kirstine Petersen, f............  1845, d. 16-3-1910, d........... Købmand, f. 27-..-1852, f. 15-3-1854, d........... Landmand, f. 19-1-1890. f. 7-11-1879, Anna Ottosen, d. 27-6-1920,

f........................d....................... død ung. Forf. ugift. ugift. ingen Børn. Maler. d. . .-4-1876. Grosserer, Ejer af Estmphøj. d. 14-6-1939, f. 5-8-1883 g. 2) m. Hans Toxværd,

5 1
ingen Børn. 1 g. i Buffalo.

1
f. 25-10-1879.

1

4----
Frantz Alfbed

Hoffert, Hofftet,
f. 15-12-1866. f. 20-1^-1869.

1 1 1

Bøm af 2' Egteskab. 
Georg Barfred-Pedersen

f. 23-2-1852, d. 15-11-1938, Gø sejer,
g. 1) m. Elisa Nicoline Ant inette 

Friis, f. 3-2-1855, d. 12-10-1 >13.
g. 2) m. Johanne Muus 

f. Friis, f. ..... , d......................
I

Emma Cæcilie 
Barfred-Pedersen, !

f. 9-4-1856, 
d............ 1927, ugift

Ingeborg

7

Jenny Saabye, Frederikke Elesia Birthe Axel ! Sven William Henning Saabye, Grethe Henning
f............ Saabye, Saabye, Saabye, Saabye, Saabye, f. 2-2-1907, Augusta Hans Egede

g. m. f. ca. 1886. f............ f. 4-10-1919. f. 17-11-1921. i f. 2-1-1925. g. i Amerika, m. Rachel. Marie Saabye
Laurits Frederiksen, ugift. Ottosen, Ottosen,
Købmand i Aarhus. f. 11-11-1910. f. 21-12-1912.

Saabye, f. 10-10-1886, Sophie 
Repræsentant, Saabye, 

g. m. f. 28-8-188
Marie Jensen. Toldassisi

Erik Jacob Alfred Emil 
Saabye, 

f. 24-9-1885, 
d...........  1938.
Toldbetjent,

Osvald 
Saabye, 

f. 21-10-1874, 
d........... 1916,
Manufaktur* 

handler.

Harald Egede Saabye,
f. 9-11-1875, d. 2-9-1936.

Læge i Løgstør, ■
g. 7-9-1906 m. Henriette 

Jensine Qjilstorffc <
f. 19-4-1886. 

------------------- 1--------------k-

Karen Egede Saabye, 
f. 10-3-1908, 

g. 28-7-1935 m.
Chr. Gabriel Bach, 

Ingeniør, f. 26-7-1907.

1

Sigrid 
Saabye, 

f. 26-8-1877, 
d........... 1913.

Forfatter« 
Inde.

Richard Saabye, 
f. 18-10-1881, 
g. 1921 m.

Laura Jantzen, 
f. 27-12-1889.

Haraid | Sigurd Egede

Saaty« f. 27-8-1909, 
Kønt

g. 22-9-
Rign or Jensen, 

f. ----------

?oul Dreng,
Chr. Bach, f. 4-12-1939. 

f. 28-9-1937,
i Thorshavn.

1

Henning Friis Bar
fred, f. 26-6-1880, 

d. 8-2-1920, 
g- m. 

Gerda Margrethe 
De^n.

Betzy 
Marie 

Barfred, 
f. 30-7-1881.

Bern af 1' Ægteskab. 
Aage Friis Barfred,

f. 20-8-1882, Ing. i Pat i,
g. 15-6-1930 m. Esthi 
Christiane Kristenser

f. 2-2-1895.

Inger Julie 
Barfred,

itormand, 
939 m. Karen

Agnete 
Saabye, 

f. 24-2-1922.

-11-1912.

a4me Degn Barfred, 
f. 22-4-1906, Læge, 

g- m.
Grete Schibbye, 

f. 7-7-1908.

1
Birgit 

Barfred, 
f. 21-1-1933.

Ulla Degn Barfred,
f. 30-9-1907,
g. 1931 m.

Finn Tulinius,, 
Skolebestyrer og 

Præst f. 18-9-1893. 
I

Elisa Kristine 
Barfred,

f. 28-11-1932.

Troels 
Henning 
Barfred, 

f. 13-7-1934.

Benedicte 
Gudrun 
Barfred 

Tulinius, 
f. 18-12-1936.

Mariane 
Barfred 
Tulinius, 

f. 9-7-1938.

I



g. 11-9-1773 m.

Mette Sofie Krag, 
f. 23-8-1748 paa Fyn, 
d. 11-5-1834 i Sorø.

II

1 1

g. 19-11-1797 m.

Sophie Caroline Voigt, 
f. 20-7-1773 i Sorø, 

d. 26-2-1844 i Rønne,

ni
Sophie Frederike Pedersen, 
f. 3-12-1776, d. 3-1-1832.

g. 26-11-1807
m. Hans Henric Jørgensen, 
døbt 9-6-1772, d. 10-1-1828.

1

Karl Ferdinand Pedersen, 
f. 2-5-1803, d. 11-9-1875, 

»Karl Maler«, Kunst
maler, dod sindssyg, 

ugift.

Ida Kristine Frederike l^arie

Pedersen,
f. 22-6-1806, d. 6-1-1894. f.:

tarie Nicoline Pedersen,
> kaldet Mixe, 
J.8-4-1808, d.............1854

paa Bomholm, 
ugift.

Ida M rie Pedersen, 
f. 17-10-1 47, d. 8-4-1937, 

g: 24-3-1869 m. RJ arkivar A. D. Jørgensen, 
f. 11-6-11 10, d. 5-10-1897.

1
Adolf Frederik Jørgensen, 

f. 22-3-1870, 
Ingeniør, g. m. 

Emilie Christine 
W illumsen, 

f..........1879, d.............1938.
I

Erik Erstad Jørgensen, 
f. 17-11-1871, 

Havearkitekt, g. 2-9-190 
m. Astrid Gudrun Rafe 

f. 17-2-1883.

Jens Adolf 
Jørgensen, 

f. 13-10-1913,

Johannes Adolf 
Erstad, f. 17-5-1903, 
Ing, g. 21-5-1935 m.

Florence Kenny 
f. 5-12-1907 i Irland.

1

Ida Oluffa Erstad, 
f. 1-8-1904, 

Faglærerinde, 
g. 21-1-1928 m.

Carl Johan Grum, 
Organist,

Johanne 
Maria Erstad, 
f. 22-6-1935.

Anders 
Grum, 

f. 22-6-1930.

IV
Frederik Wolf Carl Pedersen, 
f. 27-12-1778, d. 17-11-1854, 

Musiker, Organist,
g. 7-10-1808 

m. Benedicte Sabine Borch, 
f. 29-1-1780, d. 19-3-1847.

V
Christiane Catrine Pedersen,

f. 9-6-1782, d. 11-6-1861,
g. m. Skovrider Seehusen,

ihgen Bem.

VI 
Ove Christian Pedersen,

f. 10-2-1786, d. 25-6-1821. 
Søofficer,

g. 31-3-1811 m. Oline Henriette 
Barfred, f. 1788, d. 1872.

Frederik 
f. 11- 

Urmager, Sæ 
g. 7-10-1845 

f. 22-:

Ida Møller, 
2-1853, d. 2-2-1936, 

ugift.

Peter Kristian Pedersen, 
-1812, d. 24-4-1876, 
resyder i Randers fra 1847, 
m. Jakobia Martine Erstad, 
-1818, d............. 1876.

1

Krirtian Peter Frederik
Pedersen,

f. ll-p-1812, d. 10-12-1812. ;

Helene Hansine Sofie Pedersen,
f. 18-5-1816 i Snurom ved Frijsenborg, d. 27-6-1887,

g. 1841 med Fritz Theodor Møller, f.j 15-5-1814, d. 27-12-1883, 
By- og Herredsfuldmægtig og Postmester i Hasle.

1 i

Pedersen, Robert Jakob Pedersen, f. 28-9-1851, Henning Voigt Pedersen, f^ 2-6-1855, Frederik Erstad Pedersen, f. 24-3-1857, Helene Sofie Møller, Carl Julius Møller, i Elisa Møller, Carl Frederik Georg
876, Lokomotivfører, d. 13-2-1926, Bogbindermester i Randers, Gasmester og Gørtler i Aarhus, f. 16-8-1842, f. 12-1-1844, d............. 1920, 1 f...........  1847, d............ 1897, Møller, f. 5
Nielsdatter Jensen,I ansat ved de jydske Statsbaner, g. m. Henriette Hjalt|elin, g. 1) m. Johanne Sofie Steensen, d............ , ugift. Skolelærer, ! Forfatterinde
i. 26-12-1876. g. m. Mariane Jørgensen, f. 17-3-1868, d. 13-10-1938. f. 10-9-1869, d. 27-6-1911, g. 2) m. Marie g. m. Marie Elisabeth Mogensen, | og Skolebestyrerinde,

f. 24-12-1834, d. 22-9-1916.

1 i
Jensine Caroline Jensen, f. 5-4-1865, d.......................

1

f. 27-10-1842, d. - -1930. j

1 1-----------------------------------------------------------------------

ugift.

!

2

3

Troels Georg Jørgensen, f. 2-2-1874, 
Højesteretspræsident,

g. 1) 21-12-1905 m. Emmy Agnethe 
Meyer, d. 4-7-1909, g. 2) 21-5-1911 

m. Doris Margrethe Gerlach.

Olav Eskild Jørgensen, 
f. 4 11-1875, 

Maskiningeniør i Hull, 
g. m. Jessie Wegener.

Marie Elise 
Jørgensen, f 

g. 27-12-1902 
Koppel, f. 
Red. af »I olitiken«.

Margrethe 
26-3-1880, 

n. Valdemar 
10-9-1867,

Georg Carl Erstad-

------------------------------------------------------------------------------ 1—
Bero af 1' Ægteskab. , 

Frederikke Anna Marie Johannes Jacobia | Troels Hygom Erstad, Elias Georg Carl Frederik Troels Christian Theodor Niels Christian Johannes Helene Sofie Julie Caroline Elisabeth Møller,
Ida Elise Sofie Møller,

Dagmar Theodora Helene Møller,
Pedersen, f. 10-9-1876, Kristine Kirstine Sofus Hege- Martine I f. 17-4-1902, Møller, f. 20-7-1873, Møller, f. 4-8-1874. Møller, f.. 16-1-1876, Marie Johanne f. 19-9-1879, d. 21-9-1936, f. 20-8-1881, ! Hansine Møller, g- m.
Broncestøber i Aarhus, Erstad, Erstad, lund Erstad, Erstad, i Prokurist, Lærer i Renge, Snedker og Inkassator, Mejerist, Gaardejer, Møller, g. 12-1-1902 m. Peder Christen g. m. Holger Peter Hartig, f. 17-7-1883, Knightley, Sydafrika.

g. m. Thoma 
Marie Andrea Schnor,

f. 13-6-1867. 
!

f. 9-2-1892, f. 15-3-1893. f. 30-11-1895, f. 22-11-1900. 
d. 12-12-1921. d. 2-12-1925. |

g. m. Magda Larsen, 
f. 4-8-1902.

J

g. 4-8-1898 m. Alberta 
Rasmussen, f. 7-2-1873.

g. m. Ida Marie Larsen, 
f. 27-10-1897.

1

g. m- 
Frederikke Svendsen.

1

f. 6-7-1877, 
Set Elisabeth- 

søster.

sen Rosgaard, f. 11-5-1874, 
d. 26-4-1924, Købmand i Skive.

f. 25-7-1878, j 
Kommunalarbejder.

1|

d............  1903, ugift.

i

4

5
Troel page Erst ad, 
f. 3- 4911, Have- 

arkiti i, g. 20-7-1935 
m. Ci lie Margrethe 

Au e Winther.
H fearkitekt.

Bem F Ægteskab.
' A'r ' Emmy Agnete 

Jørgensen, 
f. ......... 1909,

g. m. 
Peter Mikkelsen, 

cand. mag.

Harald Alfred 
Jørgensen, 

£. 3-1-1907, Arkivar,
g. m.

Anna Harriet 
Thayssen.

Olav 2 

Gerlach 
Jørgensen, 
f. 22-7-1914, 

stud. jur.

Mogens 
Gerlach 

Jørgensen, 
f. 24-12-1915, 

stud. jur.

Esther 
Rosalie 
Koppel, 

f. 6-2-19K, 
d. 23-4-191 I.

Henning 
Koppel, 

f. 8-5-1918,

Ole Grum, 
f. 22-6-1932,

Henrik 
Grum,

J. 27-6-1938.

Henrik Ditlev 
Jørgensen, 
f. 29-7-1937.

Niels Adolf 
Koppel, Arkitekt,

f. 11-6-1914,
g. 30-5-1936 m. Billedhugger. 
Eva Ditlevsen,

f. 1-1-1916.

Troels /Ime Erstad, 
f. 17-1-1903, 

Broncestøber,
g. m.

Anne Katrine Peder« 
sen, f. 24-12-1897.

Ida 
Frederikke 

Erstad, 
f. 31-1-1934.

Troels ! 
Hygom 
Er st ad, ;

f. 14-11-1936.
I

Carl Julius 
Svend 

Christian 
Troels Møller, 
f. 9-4-1898, 

d......................

Ernst Marius Marinus 
Troels Møller, Hovedbog

holder, f. 3-10-1899, 
d. 15-5-1924, g. m.

Ingrid Sofie Lorentzen, 
f. 15-9-1902.

Dagmar 
Elisabeth 

Troels Møller, 
f. 15-5-1902, 
Telefonist

inde.

y4me Egil 
Troels Møller, 
f. 5-6-1912, 

g. 14-3-1939 m. 
Ane Johanne 

Jensen.

Else Møller, 
f.....................

g. m.
Henry 

Poulsen, Re
præsentant.

Lilli Marie 
Karen 

Rosgaard, 
f. 1-11-1902, 
d. 10-4-1913.

Dagmar 
Rosgaard, 
Lærerinde.

Elisabeth Theodora Dag- Clara Hartig, Helga Hartig, 

mar Hartig, f. 19-2-1902, f. 13-7-1903, f. 25-4-1905, 
d. 13-2-1928,

g. m. Jess Andreasen,
Skomagermester.

f. 25-4-1905,
d. 22-6-1928, d............ 1929,

ugift. g. m. i
Ejner Nielsefi,

Overportørj

Carl Holger Hartig, 
f. 25-4-1907, 

Kommunalarbejder, 
g. m.

Anna Christensen, 
f. 4-1-1899.

I
Asger 

Troels Møller, 
f. 26-2-1925.

Grethe 
Poulsen, 

f. .........

------- T
Ebba' Ema Tove Hartig, 

Hartig, f. 3-10-1937.
f. 24-2Î-1935.

Julie Marie Hartig, Georg Albert Hartig, 
f. 14-8-1908,

g. m. 
Poul Nielsen, 
f. 16-12-1894, 
Donke^mand.

f. 21-1-1912, 
Vognmand,

g. m. 
Emma Pedersen, 

f. 7-4-1913.
1

Edelej Elise 
Hartig,

Birthe Edel Otto Nielsen, 
Nielsen, f. 28-4-1930.

£.24-1-1929. d. 30-12-1930.

Herdis 
Hartig,

f. 11-5-1914. f. 19-11-1916, 
d. 22-6-1934.

Elo Hartig, Leif Georg 
f. 5-4-1935. Hartig,

f. 9-9-1938.

Emma Ema Hartig, 
f. 28-2-1919, 

g. 5-4-1939 m. 
Hans Rasmussen, 

f. 13-11-1915, 
Snedker, &
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1

2

I Peder Pedersetf, f. 19-11-1774, d. 16-8-1851, 
Gehelme Conferensraad,

g. 1) m. Maria Lecftfield Scott, d. i Kbhvn. 7-11-1814, 
2) m. Anne Caroline Loughton Smith

(Familienavn detLancy, fransk Huguenot, som emigrerede), 
d. i Kbhvn. 14-J1-1878. 4 Børn af 2’ Ægteskab.

Il Henning Pedersen, 
f. 10-12-1775, d. 7-2-1837, 

Major, Landmaaler, 
g. 19-11-1797 

m. Sophie Caroline Voigt, 
f. 20-7-1773, d. 26-2-1844.

III

3
Jodochus Henrik Mundt, 
f. 4-5-1834, d. 25-4-1926,

g. 11-6-1862 m. Anna Augusta Paulsen, 
f. 26-7-1840, d. 28-6-1905.

Sophie Frederikke Mundt, 
f. 28-1-1836, 
d. 8-11-1844.

Knud Val lemar Mundt, 
f. 3 9-1837, 

d. 8-H-1844.

4

5

Ejvind Mundt, Knud Helge Mundt, Gunnar Gudrun Astrid Mundt,
f. 13-11-1863, f. 13-24867, Mundt, Mundt, f. 16-2-1872,
d. 16-3-1939, kgl. Skovrider, f. Maj 1868, f- og d. g. 21-12-1892 m.

Læge. g. 28-2-1902 m. Inger død spæd. 8-7-1870. Hans Martensen»Larsen,
g. 30-10-1894 m. Margrethe Schrader, f. 2-9-1867, d. 13-7-1929,

Olga Jensen, f. 27-5-1874. f. 22-9-1872. Domprovst i Roskilde.
1

6
Signe 

Gabriele 
Hauge, 

f. 27-2-1917

i

Inga Natalie Mundt, 
f. 22-11.1895, g. 3-4-1917 

m. Georg Johannes Hauge, 
f. 11-6-1890, Ingeniør, 

Norge.

/Ista Mundt, 
f. 21-3-1898, g. 30-10-1919 
m. Olaf Hauge f. 31-8-1893, 

Læge, Norge.

Eina Mundt, 
f. 6-8-1902, Lærerinde, 

g. 2-7-1934 m. Richardt 
Pedersen f. 21-2-1897, 

Kommunelærer.

Aage Martensen-Larsen, HenningMartensen- Anne Maria 
f. 2-1-1895, Præst, g. 1) Larsen, f. 18-2-1896, Martensen, 

23-10-1926m.MärthaHolm, kgl. Skovrider, g.

1 1 1

Tyge Martensen-
Lirsen.f.10-10-1893,

Politimester, g. 23-10-1926m.MärthaHolm, kgl. Skovrider, g. Larsen,
2ß-l 1.1923 m. Thora f. 7-10-1895, d. 21-1-1929, 30-10-1923 m. Inger f. 20-4-1897,
Augusta Kathrine g. 2) 15-7-1931 m.MariaEle» Stæhr, f. 27-1-1904. d. 7-2-1920, f. 24-1-1900, 
Jensen, f. 3-8-1903. onora Lundén f. 30-7-1893. Sygepl.ske. d. 19-10-1918.

I I

Gunnar 
Ludvig 

Martensen-
Larsen,

1
Olga Marie 

Hauge,
f. 29-4-1921, f. 27-124922. Hauge,

f. 6-7-1924.

Ellen
Gustava 
Hauge,

f. 18-8-1919 d. 25-12-1921.

Inger 
Hauge, Elisabeth

Gerda

f. 3-3-1927.

Hans 
Gabriel 
Hauge, 

f. 3-4-1932.

Andreas 
Hauge, 

f. 12-8-1934..

Jan 
Gabriel 
Hauge,

Else 
Maria 

Hauge,
Mundt
Hauge,

f. 11-12-1921. f. 5-10-1924. f. 25-5-1929.

Ole 
Mundt 

Pedersen, 
f. 24-3» 1936.

Hans Henrik 
Martensen- 

Larsen,
f. 23-11-1924.

Helle Vibeke 
Martensen, 

Larsen,
f. 29-10-1932.

ad 1) Olga 
Märtha 

Martensen-

f. 2-1-1929.

Birthe Lone 
Martensen- 

Larsen,

Inge Birthe Lone Mette 
Martensen- Martensen- Martensen, 

Larsen, Larsen, Larsen, 
f. 16-3-1925. f. 8-11-1927. f. 12-5-1934.

Gerda Mundt, 
f. 4-9-1874, 
cand. phil., 

Borgerrepræsentant, 
Medlem af Folketinget, 

Forfatter.

Marie Mundt, 
f. 21-12-1877, 

g. 27-4-1907 m.
Carl Constantin Brun, 

f. 11-5-1875, 
Landmand, cand. jur.

!

I

Oluf Mundt, 
f. 29-10-1880, 
d. 21-8-1882.

Henrik Carl Valdemar Lier,
Christian Lier, f. 22-3-1873,

f. 26-3-1870, g. 1) 25-11-1898 m. Thekla Caroline 
d. 14-7-1910, Bade, f. 15-8-1871, d. 31-12-1929, 

g. m. skilt fra g. 2) 4-10-1930 m. Clara Thekla 
Ellen Ahlman. Bade, f. 11-7-1876.

Edith Oluf Martensen- 
Virginie Larsen, f. 3-12-1912, 

. lartensen- Læge, g. 17-1-1936 
Larsen, m. Else Paludan» 

1 19-3-1903, Müller, f. 9-11-1911, 
ygepl.ske.

Kek 
Marten en- 

Larst i, 
f. 6-8-1 >37.

Henrik Constantin Anna Margrethe 
Brun, f. 15-1-1908,

Godsejer, g.
30-10-1936 m. Ellen læge, g. 21-6-1936 m. geniør,g. 3-7-1937 n>. 
Kirsten Freisieben, Asger Schmelling, Grethe Kaja Lethan, 

f. 23-3-1915. f. 11-4-1910,Arkitekt. f. 2-6-1911.

Brun, 
f. 2-1-1910, Tand»

Carl Constantin Ida Brun, Johannes
f. 5-4-1915. Constantin 

Brun,
f. 20-4-1916, 

Ingeniør.

f. 13-12-1913, In»

ad. 1) Nora Thekla Lier,
f. 7-8-1899,
g. 16-6-1933 

m. Carl Berger.

Axel Thorvald Lier,
f. 21-5-1874, d. 17-6-1938, 

g. 1)29-5-1 io3m. Ellen Rat

sack, f.28-7a883,d.4-6-1916.
g. 2) 23-6-J918 m Emma 

Johanne oinøe, f. 4-3-1880.

!
Asta Lier, (

f. 10-3-1907, I
g. 14-5-1931 J 

m. Ove Asger Villumten,
f. 6-8-1904, Landmaid.

1
Olav Constantin 

Brun.
f. 7-6-1939.

I 1
Claus Constantin 

Brun, i
f. 8-2-1939. I

Jensine Henriette Christiane Mundt, 
f. 28-2-1839, d. 26-7-1883,

g. 1) 16-2-1867 m. Frederik Adolph Julius Knub, 
f.............1837, d. 13-10-1868,

g. 2) m. Albert Theodor Lier, 
f. 30-5-1829, d. 24-10-1897.

!
Ingeborg 

Lier, 
f. 20-2-1872,

Karen Margrethe 
Schrader, 

f. 5-11-1898, 
g. m. Kay

Ella Henriette Lier,
f. 18-12-1876,

g. 8-9-1896 m.
Philip August Schrader, 

Grosserer,
f. 13-6-1866, d. 11-12-1933. 

!
Svend Lier Schrader, Henning 

f. 6-11-1899,
g. 30-3-1926 m.
Astrid Sophie

Else Marie
Schrader,

f. 31-5-1897,
g. 1917 m.

Kaj Knudsen, S. B. D. Christensen, MargretheLemming, 
skilt. f. 24-7-1899, f. 26-3-1895.

I skilt. I

lier 
Schrader, 

f. 22-11-1900.

Schrader, 
f. 1-1-1902.

Inger 
Agnete 

Schrader, 
f. 14-1-1918.

Ruth Lier Tom Lier 
Schrader, Schrader, 

f. 14-1-1928. f. 15-1-1932.

7
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Agnete 
Schrader, 

f. 1-1-1902.

Ula
Troels Pedersen, 

f. 2P-2-1742 i Jylland, 
d.| 3-4-1816 i Sorø,

■ Tegnemester.

g. 11-9-1773 m. i

i
i

i

Sophie Frederike Pedersen,
f. 3-12-1776. d. 3-1-1832, 

Lærerinde for Prinsesse Caroline Amalie, 
g. 26-11-1807 m. Hans Henric Jorgensen, 

debt 9-6-1772, d. 10-1-1828, 
Møller i Bromme.

]
Caroline Amalie Jørgensen, 
f. 4-11-1808, d. 31-1-1845, 

g. 3-8-1833 m. 
Carl Emil Mundt. 

Professor, 
f. 4-4-1802, d. 22-12-1873. 

!

< Harald Viggo Lier,
I f. 15-8-1881, d. 20-4-1930.

g. 1-2-1907 m.
' Marie Kirstine Krogh, 

f. 7-11-1887.

I
Tage Inger Margrethe 

Lier.
f. 23-12-1908,

g- m. 
H enning J ergensen, 

f. 12-4-1906.
I

Paul 
Alber Lier, 

f. 23-1(2-1907.

Birthe 
Marie Lier, 
f. 2.12-1924.

I
Klaus Lier 
Jorgensen, 
f. 17-3-1937.

IV Frederik Wolf Carl Pedersen, 
f. 27-12-1778, d. 17-11-1854, 

Musiker, Organist, 
g. 7-10-1808 

m, Benedicte Sabine Borch, 
f. 29-1-1780, d. 19-3-1847.

V Christiane Cathrine Pedersen, 
f. 9-6-1782, d. 11-6-1861, 

g. m. Skovrider Seehusen, 
ingen Børn.

VI i Ove Christian Pedersen, 
f. 10-2-1786, d. 25-6-1821. 

Søofficer, g. 31-3-1811 
: m. Oline Henriette Barfred, 

f. 1788, d. 1872.

2

i i

f 3

Asta Mundt-Petersen, 
f. 3-6-1868, 

g. 15-6-1888 m.
Carl Johan Ter.Borch, 

f. 16-3-1855, 
d. 21-2-1898.

Maria Ter-Borch,
f. 29-4-1889.

g. 15-9-1909 m. Gustaf Lundberg,
f. 29-10-1882.

Ulla Louise 
Dreboldt, 

f. 29-4-1901, 
g- m.

.Helge Clausen, 
i f. 10-5-1903.

I

Gerda Mundt-Petersen, 
f. 3-6-1868, d. 4-10-1914, 

g. 1899 m.
Albert Charles Dreboldt, 

f. 3-1-1844, 
d. 22-11-1914.

J
Lise Gerda Dreboldt, 
f. 14-9-1906, Lærer, 
inde, g. 13-4-1935 m.

. Carl Baagøe, 
f. 31-12-1899, 
Bankassistent.

!

Aage Bertel 
Dreboldt, 

f. 8-1-1904, 
g- m.

Kathleen Zou» 
tendyk, Afrika.

Maj 
Lundberg, Lundberg, Lundberg 

». f.6-8-1912,g. f. 20-4-1915. f. 5-12-19H.
4-4-1939 m. ;
Britt Marie ■

Caroline 
Amalie 
Mundt*

f. 18-9-1869.

Ellen Thora 
Dreboldt, 

f. 1-7-1908, 
g. 1938 
m. Erik 
Harrsen.

Stina Lundberg, Sten
f. 22-12-1910. * "
g. 5-9-1933 m.

Lars Gösta 
af Petersén, 
f. 15-9-1908. Geijer,f.l917.

/Inders Lise 
Clausen, 

f. 18-8-1929.

Bette 
Birgitte 
Baagoe, 

f. 15-4-1937.

Nils Yngve
Drakenberg, 

f.27-4-1903,g.l0-10- 
1936 m. Brita Mar« 
gareta Wilhelmina 
Hellberg,f.4-11-1907.

I

Elin Mundt-Petersen, 
i. 7-9-1870, 

g. 12-7-1902 m.
Nils Johan Samuel 

Drakenberg, 
f. 16-3-1866.

I—
Nils Georg Stig 

Drakenberg, 
f. 20-11-1904, g. 
23-7-1932 m.Eva 
Ulrika Larsson, 

f. 2-6-1904.

l

Ingrid Maria 
Drakenberg, 
f. 4-9-1909, 
Skolekøk« 
kenlærer« 

inde.

Anna 
Drakenberg, 
f.22-11-1913, 
Lærerinde.

Peter

f. 12-3-1939.

Ulla Maria 
Drakenberg, 
f. 17-2-1938.

Vivi-Ann 
Eva 

Stigdotfer 
Draken berg, 
f. 4-6-1937.

Lars Gustaf 
af Petersén, 
f. 22-7-1938.

T
i

Agnes Camilla 
Jochimsen,

f. 8-7-1900. g.3-4-1926 
m. Otto Valdemar 
Hammer Maegaard, 

f. 10-2-1900.

Emily Mundt-Petersen, 
f. 10-4-1872, 
d. 9-4-1913, 

g. 1-8-1899 m.
Georg Jochimsen, 

f. 16-7-1871, d. 27Ç-1920. 
------------- ;—i—I

Just Henrik 
Mundt*Petersen, 

f. 24-5-1873, g. 25-7-1906 m.
Anna Maria (Maja) 

Teresia Landergreen, 
f. 5-10-1877.

Agnes Thora Mathilde 
Mundt-Petersen, 

f. 9-5-1874, 
g. 14-10-1905 m. 
Jacob Bierring, J 

f. 13-4-1860, d. 15-10-1935.

Jacobine Antoinette Marie Mundt, 
f. 25-12-1840, d. 20-10-1914, 

g. 24-8-1867 m.
Charles Frederik Petersen, 

Landmand,
f. 26-10-1840, d. 9-10-1931.

Ingeborg 
Mundt-Petersen, 

f. 22-12-1875
g. 20-10-1906 m. 

Jens Carl Frederik Ludvige
Birch, f. 21-3-1861.

L
Ingeborg

i Caroline Emilie Mundt, 
f. 22-8-1842, 
d. 25-10-1922, 

Malerinde.

±
I Marianne
I Irene
; Maegaard,
I f. 12-2-1936.

Sven Detlef Jochimsen, 
f. 5-7-1901, !

g. 15-6-1929 m. I 

Astrid Elise Laage 
f. 11-4.1903.

1

Theodor 
Jochimsen, 
f. 9-11-1907, 
g. 1934 m. 

Sigrid Bagger, Gudrun Boline 
f. 8-3-1912. Lind, f. 24-3-1913.

1

Frida Mundt- Henriette Mundt-Petersen, Camilla
I Petersen, f. 15-1-1878,
|f. 5-12-1876, g. 2-5-1900 m. ________
:d. 2-4-1914. Sophus Frederik Schrader, f. 21-5-1879.

J f. 22-8-1864,
d. 13-10-1933.

i i

Mundt- 
Petersen,

i

Hannibal Julius 
Mundt-Petersen, 

f. 14-6-1881, 
g. 23-5-1911 m. 
Greta Berglund, 

f. 21-6 1882.
I

Carl Emil 
Mundt, 

f. 7-6-1876, 
d. 8-3-1884.

Christopher Mundt, 
f. 6-1-1844, d. 30-11-1925, 

Læge, 
g. 15-5-1875 m. 

Antonie (Toni) Sophie Natalie Krieger, 
f. 7-11-1851, d. 25-12-1920.

I
Ingeborg Kaj Mundt, 
Mundt, f. 2-9-1885, Dommer, 

f. 1-11-1881, g. 18-6-1918 m.

Otto Mundt,
f. 15-4-1878, Præst,

g. 164-1908 m. . _
Anna Sophie Levinsen, d. 7-3-1906. Anna Margreth« 

f. 20-7-1883. Fredriksen,
£. 14-12-1892.

J

4
Holger Mundt, 

f. 25-5-1887, 
Arkitekt, 

g. 20-11-1915 m.
Harriet Fischer«Jer« 
gensen, f. 15-9-1889.

i i

Georg 
Detlef

Kirsten Vanne 
Jochimsen, Jo dimsen, 

Jochimsen, f. 15-3-1934. f. K-l-1939. 
f. 10-2-1931.

Leif Jochimsen, 
f. 24-10-1909, 
Politibetjent, 

g. 23-10-1937 m.

Agnete Irene 
Bierring, Bierring, 

f. 25-3 f. 14-11

Hans 
Henrik

Marie Schrader, Hans Schrader, 
f.4-64901,g 1)16-5-1922 f. 27-8-1902, 
m. Poul Helms Flem« g. 6-11-1932 m. 
ming.: f. 13-8-1896, skilt, Ellen Margrethe 
2) 13*4-1938 m. Villy Jacobsen, 

W|igholt, Læge. f. 8-7-1910.
: I I

Kirsten
Flemming, Flemming, 
f. 9-3-1925. f. 9-3-1925.

Benfe Fritz 
Henrik 

Schrader, 
f. 26-5-1933.

I

Just 
Henrik

Georg 
Mundt*

Karl Georg 
Mundt-Petersen, 

f. 20-5-1880, 
g. 6-5-1913 m. 

Olga Draminsky, 
f. 14-2-1882.

______ L
Arne Mundt- Börje Else 

Petersen, Johannes Mundt-
f. 14-5-1913, Mundt- Petersen, Mundt- Petersen,
g. 1-10-1939 Petersen, f. 10-2 Petersen, f. 25-8

m. Emma f. 22-7 -1916. f. 7-4 -1923.
Lindblom.

f. 22-7 
• 1914.

f. 7-4 
-1917.

f. 6-:

L
Kerstin Mundt- Ulla Ingeborg Greta Inger Astnd Erik Irma Brita Benedicte Jorgen Karen Mundt, Kirsten

Petersen, f.27-5-1913, Mundt- Carolina Elisabeth Charles Greta Mundt- Antonie Mundt, f. 31-12-1917, Arki. Mundt,
Magister,Lærerinde, Petersen, Mundt- Mundt- Mundt- Mundt- Petersen, Mundt, f. 23-8 tekt, g. 25-2-1939, m. f. 29-3

, g. ll-6-1939m.Gösta f. 27-1-1915, Petersen, Petersen, Petersen, Petersen, f. 17-12 f. 6-6-1922. -1919. Ebbe Thejll Clem- -1922.
■ Andersson, f. 12-6- Børnehave« f. 4-2-1918, f. 16-5 f. 26-9 f. 16-1 -1923. mensen, f. 17-4-1917,

1909, cand. mag. lærerinde. Sygepl.ske. -1919. -1920. -1922. Arkitekt. 6
Stig Erik 
Schrader, 

f. 8-7-1910.

7

8



mbmb

1

Troels Pedersen, 
f. 28-2-1742 i Jylland, 

d. 3-4-1816 i Sorø, 
Tegnemester.

g. 11-9-1773 m.

1

Mette Sofie Krag, i
f. 23-8-1748 paa Fyn, 1

d. 11-5-1834 i Sorø. |

1
i II IU IV V VI

Peder Pedersen, f. 19-11-1774, d. 16-8-1851, Henning Pedersen, Sophie Frederike Pedersen, Hans Henric Jørgensen, Frederik Wölf Carl Pedersen, Christiane Cathrine Pedersen, Ove Christian Pedersen,
Geheime Conferensraad, f. 10-12-1775, d. 7-2-1837, f. 3-12-1776, d. 3-1-1832, døbt 9-6-1772, d. 10-1-1828, f. 27-12-17]8, d. 17-11-1854, f. 9-6-1782, d. 11-6-1861, f. 10-2-1786, d. 25-6-1821,

g. 1) m. Maria Lechfield Scott, d. i Kbhvn. 7-11-1814, Major, Landmaaler, Lærerinde for g. 26-11-1807 m. Møller i Bromme. Musikÿr, Organist, g. 23-8-1817 m. Skovrider Søofficer,
2) m. Tinne Caroline Loughton Smith g. 19-11-1797 Prinsesse Caroline Amalie. g. ('-10-1808 Christian Heinrich Seehusen, g. 31-3-1811

(Familienavn de Lancy, fransk Hoffuenot, son emigrerede). m. Sophie Caroline Voigt, m. Benediife Sabine Borch, f. 19-1-1789, d............. 1863, m. Oline Henriette Barfred,

2 d. i Kbhvn. 14-11-1878. 4 Børn af 2’ Ægteskab. f. 20-7-1773, d. 26-2-1844.
!

f. 29-1-1780, d. 19-3-1847. ingen Børn. f. 1788, d. 1872. 2
Jensine Jørgensen,

f. 22-9-1810, d............  1843, g. 3-8-1833 m.
Andreas Seehusen, f. 30-10-1802, d.............

(g. 2’ Gang m. Petra Margrethe Heggelund.)

Henriette 
Frederikke 
Jørgensen, 

f............ 1812.
d...........  1828.

Jens Troels Christian Jørgensen.
f. 2-10-1814, d. 20-10- 1891, Møller i Bromme,
g. 10-11-1854 m. Jacobine Margrethe Rousing,

f. 24-7-1819, d. 24-3-1904.

33 1 1

Vilhelm Seehusen,
f. 11-10-1834, d. 25-3-1879, Tømmermester i Sorø, 

g. m. Margrethe Agnete Laura Hass,

Heinrich Ludvig Seehusen,
f. 9-5-1836, d............ 1912, Skolelærer i Kirkeværløse,

g. m. Elise Emilie Henriette Nielsen,

Frederik Carl Christian Jørgensen, 
f. 2-7-1857, d. 15-3-1922, Møller i Bromme, 

g. 2-10-1839 m. Johanne Louise Becker,

4

f. 7-10-1837 i Pretz, Holsten, d. .

1

....1917. i

1
f. 26-9-1843, d. ..

1

... 1917.

•

f. 24-10-1860.

4
Hedvig Carl Carl Christian Wilhelm Axel Valdemar Seehusen, Fritze Vilhelm Sofus Seehusen, Fritze Ejnar Gerda Viggo Seehusen, Signe Elise (Lili) Seehusen, dage Rigmor Seehusen, Herta Petrea

Margrethe Christian Seehusen, f. 17-12-1866, Seehusen, f. 13-9-1863, d. 30-12-1930, Seehusen, Seehusen, Seehusen, f. 14-3-1870, d. 21-4-1935, f. 17-4-1871, g. m. Seehusen, f.......... 1876, d............ 1899, Henriette
Seehusen, Heinrich f. 26-3-1865, d. 9-8-1929, Malermester, f.......... 1862. Kaptain, f.......... 1865, f.......... 1867, f.......... 1868, Domkantor i Viborg, Anders Jørgen Jensen, f. ......... 1873, g. m. Seehusen,

f.......... 1862, Seehusen, Bogholder, g. 28-2-1906 m. Eva d............ 1865. g. m. Olivia Kleinstrup, d...........  1866. d............. 1891, d............. 1871. g. m. Agnes f. 11-5-1865, Fabrikant. d...........  1875. Bagermester Theter. f. 11-7-1881.
d...........  1865. f. ......... 1863, g. m. Emmy Wagner, Graabek, f. 4-1-1874. f. 10-10-1869. cand, theol. Olivia Kirstine Rasmussen,

5 d............ 1865. f. 1-9-1867.
1 1 1

f. 26-3-1877.
1 1----------------------------------------------------- ______________________________ 5

6

Karen Margrethe Seehusen, 
f. 31-8-1901, 

g. m. Alfred Kruse, 
f. 31-8-1889, 

Direktør i Hamborg.

1

Kai Aage Seehusen, Svend Georg Seehusen,
f. 25-6-1907, g. 6-4-1933 f. 21-1-1909, Maler,

m. Adriane Wibroe, g. 4-5-1932 m. Caia
f. 7-2-1906. Foersom, f. 11-12-1909

1 1

Sven-Helge Seehusen, 
f. 21-3-1895, Kaptain, 

g. 6-11-1921 
m. Ella Wineken, 

f. 14-10-1895.

Haakon Egil Seehusen, 
f. 15-10-1898, 
Violoncellist, 

g. m. Ingeborg 
Carla Didriksen, 

f. 22-6-1901.
1

Arne 
Seehusen, 

f. 17-9-1900, 
d. 7-6-1928.

Knud Heine Seehusen, 
f. 22-6-1907,

g. 3-1-1934 m. Kirsten 
Inge Olga Koefoed.

1

Inger Elise Jensen, 
f. 6-12-1906, 

g. m. Hugo Nielsen 
f. 1-5-1906, Farvemeste

1

Axel 
Seehusen

r. f. 19-6-1908, 
d. 29-7-1927.

Ulla Marie Jensen, 
f. 26-11-1909, 

g. m. Henning Pihl, 
f. 28-8-1908, 

begge Reklametegnere.

1

Rigmor 
Seehusen 
Jensen, 

f. 9-5-1913.

Christian Heinrich Theter, 
f. .........1899, Lærer,

g. m. 
Helga Henriksen.

1 6

7

Bärbel Svend
Karen Kruse, Alfred Kruse, 
f. 22-8-1032. f. 26-1-1936.

Birgitte Elisabeth
Seehusen, Seehuatn,

f. 30-3-1936. f. 12-3-1938.

Geo (Søn) 
Seehusen, 

f. 15-6-1935.

Bent Jørgen Finn Sven-Erik
Seehusen, Seehusen, Seehusen,

f. 14-11-1922. f. 12-10-1924. f. 2-6-1932.

Birthe Vibeke
Seehusen, Seehusen,

f. 25-10-1934. f. 26-10-1936.

Britta 
Nielsen,

f. 20-12-1933. f.

Elise 
Nielsen, 
12-1-1937.

Jørgen Pihl, 
f. 5-5-1938.

Carl Mogens Christian
Theter, Otto Theter,

f..........  1925. f.......... 1927.

7
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1 •

Troels Pedersen, 
f. 28-2-1742 i Jylland, 

d. 3-4-1816 i Sorø, 
Tegnemester.

g. 11-9-1773 m.

1

Mette Sofie Krag, 
f. 23-8-1748 paa Fyn, 
d. 11-5-1834 i Sorø.

1
I n ni IV V VI

Peder Pedersen, f. 19-11-1774, d. 16-8-1851, Henning Pedersen, Sophie Frederike Pedersen, Frederik Wolf Carl Pedersen, Benedicte Sabine Borch, Christiane Cathrine Pedersen, Ove Christian Pedersen,
Geheime Conferensraad, f. 10-12-1775, d. 7-2-1837, f. 3-12-1776, d. 3-1-1832, f. 27-12-1778, d. 17-11-1854,

g. 7-10-1808 m.
f. 29-1-1780, d. 19-3-1847, f. 9-6-1782, d. 11-6-1861, f. 10-2-1786, d. 25-6-1821,

g. 1) m. Maria Lechfield Scott, d. i Kbhvn. 7-11-1814. Major, Landmaaler, g. 26-11-1807 Musiklærer i Sorø, Datter af g. 23-8-1817 m. Skovrider Søofficer,
2) m. /lnne Caroline Loughton Smith g. 19-11-1797 m. Hans Henric Jørgensen, Organist. Professor Caspar Abraham Borch. Christian Heinrich Seehusen, g. 31-3-1811

(Familienavn de I.ancy, fransk Hugucnot, som emigrerede). m. Sophie Caroline Voigt, døbt 9-6-1772, d. 10-1-1828. f. 19-1-1789, d............. 1863, m. Oline Henriette Barfred,

2 d. i Kbhvn. 14-11-1878. 4 Børn af 2’ Ægteskab. f. 20-7-1773, d. 26-2-1844.
1

ingen Bøm. f. 1788, d. 1872. 2
Louise Pedersen, Theodor Pedersen, Mathilde Pedersen, Rudolf Frederik Pedersen, Adolfine Marie Pedersen, Camilla Pedersen, Michaeline Pedersen,

f. ...........1810, d.............1851. f............. 1811, d......... . 1842. f.............1816, d...........  1842. f............. 1813, d............. 1871. f. 2-5-1817, d. 19-7-1882, ........ 1819, d............. 1861. f. 23-5-1823, d. 24-10-1878.
ugift. Distriktslæge i Skelskør, g. 16-4-1851 m. sin Fætter

Musiklærer i Amerika. g. m. Marie Thomas Vilhelm ■
Thomasine Buch. Pedersen.

3 1
Deres Børn se Liste VI. 3

4

Charita Mathilde Sabine Christiane 
Pedersen, 

I. 5-4-1851, d.......................
g. 3-9-1873 m. Adolf Fibiger, 

f. 27-8-1835, d. 6-2-1905, 
Toldforvalter i Kolding. 4

Helga Marie Fibiger, 
f. 22-10-1874, d. 3-9-1875.

Ellen Fibiger, f. 6-7-1876, 
g. 16-2-1903 m.

Niels Georg Kaaber, 
skilt 19-8-1911.

5 5

6

7 7



VI
I

1
I

f. 19-11-1774, d. 16-8-1851, 
ie Conferensraad.

2

Peder Pedersen,
Geheii

g. 1) m. Maria Lech, eld Scott d. i Kbhvn. 7-11-1814.
1) m. -<4nne Caroi ne Loughton Smith

(Familienavn de L. icy, fransk Huguenot, som emigrerede).
d. i Kbhvn. 14-11-1 78. 4 Bøm af 2’ Ægteskab.

II
Henning Pedersen, 

f. 10-12-1775, d. 7-2-1837, 
Major, Laandmaaler, 

g. 19-11-1797 
m. Sophie Caroline Voigt, 
f. 20-7-1773, d. 26-2-1844.

Sophie Fret enke Pedersen, 
f. 3-12-17; 6, d. 3-1-1832, 

g. 21-11-1807
m. Hans H nrik Jørgensen, 

f. 9-6-1777 ‘d. 10-1-1828.

IV
Frederik Wolf Carl Pedersen, 
f. 27-12-1778, d. 17-11-1854, 

Musiker, Organist, 
g. 7-10-1808 

m. Benedicte Sabine Borch, 
(. 29-1-1780, d. 19-3-1847.

V
Christiane Cathrine Pedersen,

f. 9-6-1782, d- 21-6-1861,
g. m. Skovrider Seehusen,

ingen Børn. !

3

4

5
Laura 

Brønlund, 
f. 30-5-1892, 

Fuldmægtig i 
Telegraf* 

styrelsen i Oslo.
6

Elise Sophie Pedersen, 
f........... 1812, d. 12-7-1842,

g. m.
Troels Georg Pedersen, 

se Liste II.

24nna Isaachsen,
f. 3-10-1870,

g. 14-5-1891 m. Hakon 
Adelsten Brønlund,

f. 25-10-1864, d. 20-10-1937, 
Grosserer.

I

Emil 
Brenlund, 

f. 6-1-1896, 
Ingeniør i 

Canada.

Øjvind Brønlund, 
f. 12-9-1898, 
Styrmand, 

g. 12-9-1926 m. 
Elfride Ducloss, 

f. 5-2-1900.
I

Solvejg Emil
Brønlund, Brønlund, 

f. 5-6-1927. f. 18-5-1929.
Alorfyr, 

f. 5-1-1930.

Ove Christian Pedersen, 
f. 12-8-1813. d. 25-9-1873, Søofficer, 

g. m.
Hanne Caroline Mathilde Eide, 

f. 11-2-1821.

Laura Troelsine Pedersen,
f. 23-9-1814, d. 28-1-1895, g. 25-5-1841 

m. Daniel Otto Christian Isaachsen, 
f. 22-8-1806, d. 9-12-1891, 

Konsul og Skibsreder.

Christian Wilhelm Fangen Isaachsen,
f. 25-3-1842, d. 19-7-1918,

Marjnekaptain,
g. m. Th^ra Geelmuyden, 

f. 6-7-18JW, d. 8-5-1935.

Theodora Isaachsen,
f. 9-7-1873, 

g. 9-5-1895 m. Jens Holst 
f. 2-4-1864, 

Kaptajn. 
Kristianssand.

I

Laura (Laila) Isaachsen, 
f. 7-10-1879, 

g. m. Harald Kalievig, 
f............ 1877, d............ 1927,

Sognepræst, Molde.

Johanna (Lull) Isaachsen, 
f. 11-8-1886,

g. m. Harald Henrichsen, 
f. 12-9-1878, 

Forligskommissær.

1

Barn af 1* Ægteskab. 
Daniel, Otto, Christian 
Isaachsen, f. 12-4-1871, 
udvandret til U. S. A. 
g. 18-8-1897 m. Betty 

Antonette Dreyer, 
f. 15-11-1873.

l

Otto Christian Isaachsen,
f. 6-8-1845, d. 25-8-1928, Ritmester og Skibsreder, 

g. 1) m. Manna Margrethe Gripp,
f. 10-6-1846, d. 29-1-1873,

g. 2) 10-12-1874 m. Else Helene Lehmkuhl,
f. 20-8-1854.

I
Julie Isaachsen, 

f. 8-4-1876, 
g. 15-12-1896 m. Francis, 

Konow, f. 27-5-1871, 
Direktør, Konsul i Bergen.

Børn af 2* Ægteskab.
Ragna Isaachsen, 

f. 28-3-1880, 
g. 24-1-1920 m. John 
Marsden, f. 15-3-1868, 
Lieutenant-Colonel, 

Fabriksejer, England.

Daniel Isaachsen,
f. 13-8-1851, d. 14-10-1925, 

Konsul og Bruksejer, Kongsgaard.
g. 1879 m. Anna Gude, 

f. 16-11-1856, d. 28-6-1904.

1

Georg Christian Adolph Sarauw,
f. 18-12-1842, d. 28-9-1916, Fyrassistent paa Sejerø 
Fyr og senere Skagens Fyr, fra 4-1-1897 til 1-4-1908 

ved Fyrmagasinet i København,
g. 25-9-1881 paa Sejerø m. Emma Amalia 

Jørgensen (Skov) f. 14-1-1862, d. 7-9-1910.

frnst W 
. 15-4-18f.

Sti tionsfoi 
g. 29- -1874 i 
Strang i, f. 12-

Lagertha Isaachsen, 
f. 19-10-1881, 

g. 1908 m. Johan 
Malmin Storåker, 

f. 19-3-1877, Major,

1

Daniel, Otto, Christian 
Isaachsen, f. 6-7-1883, 

Sorenskriver, 
g. 11-10-1911 en Anna 

Christiane Gertrud 
Reinicke, f. 27-6-1882.

L

Albrecht 
Gude 

Isaachsen, 
f. 26-2-1885, 
d. 19-9-1919,

Einar 
Isaachsen, 
f. 1-8-1886, 

d. 19-9-1929.

Anna C line 
Sarau v, 

f. 24-8-1183, 
Tegn - 

Iærerint e i 
Münch :n.

Oluf Julius 
Sarauw, 

f. 3-5-1885, 
Maskin

arbejder i 
New York.

Laura Hansine 
Henriette Sarauw, 

f. 31-1-1887, 
Damefrisørinde i 

København.

Julie Marie Sarauw, 
f. 15-7-1888,

g. 19-2-1911 m. Carl Emil 
Barfod-Hansen, f. 4-2-1883, 

Manufaktur
handler i Skelskør.

Kay Strange 
f. 16-8-' 

Adjtnkt, g. 
m. J utta So 

f. 6-11-

Thora G. Brønlund, 
f. 29-7-1900,

g. 8-9-1928 i Frankrig 
m. Raymond Mortyr, 

f. 1-11-1899.

1
Jeanne 

Marguerite 
Mortyr.

f. 1-2-1931.

Gunnar Holst, 
f. 7-2-1896, Ingeniør 

g. 1923 m. Maliy 
Evensen, f. 11-2-1900.

Anne Marie Elisabeth 
Mortyr, Mortyr, 

i. 15-2-1936. f. 17-10-1937.

•I

Thora G.J. Holst, Margrethe 
f. 11-10-1899,

g. 1925 m.
Tandlæge 

Gedde Dahl.
f. 1892

I

Jens Gunnar Clara 
Holst, Holst, Margrethe 
f. 1926. f. 1928. Holst, 

f. 1932.

' Holst,
f. 5-9-1903,
g. 1932 m.

Svend Oscar 
Hytten.

Overretssagfører.

Wilhelm 
Isaachsen 

Holst, 
f. 27-7-1908, 

Ingeniør. 
Tronheim.

Grefe 
Hytten, 
f. 1937.

Astri Henrichsen,
f. 11-1-1909,
g. 17-3-1932 

m. E. Brabrand,
Direktør.

Vilhelm Henrichsen, 
f. 19-9-1911, 

Advokat,
g. m. 

Agnes Hansson.

Erling Isaachsen, 
f. 20-9-1898, 

udv. til Canada, 
g. 29-5-1930 m. 

Nannie Becklund.

Leif Konow, Helene Julie Konow, Kirst i Konow, 
f. 26-12-1897, *-------------

bosat 
i London.

f. 20-3-1900, 
g. 28-10-1924 m. 

Nicolai Aarestrup, 
f. 22-11-1898.

f.
g. 2Si4-1930 m.
Akse -

f. 2

-7-1906,

± 1

Taranger, 
•12-1898, 

Il ;eniør.

ï4nna Gude 
Storåker, 

f. 2-9-1909, 
d. 7-3-1912.

Marie Storåker, 
f. 10-9-1910, 

g. m.
Jacob Kaare Brandt 

Arreberg, f. 18-7-1909, 
Tandlæge.

/Inna 
Isaachsen, 

f. 10-9-1914.

Gudrun 
Elsa 

Isaachsen, 
f. 17-11-1917.

Daniel Otto 
Christian 
Isaachsen,

f. 16-4-1920.

Per Strange Sarauw, 
f. 5-4-1910, 

g. m.
Sonja Borup, 
f. 31-12-1914.

1
Jens 

Brabrand,
Anna 
Eva

Viktor 
Brabrand, 

f.10-12-1932. f. 9-10-1935. Brabrand,
f. 13-7-1939.

Gunvor 
Doreen 

Isaachsen, 
I. 8-2-1931.

Else Helene 
Konow 

Aarestrup, 
f. 31-5-1928.

Sidsel 
Konow 

Aarestrup, 
f. 15-12-1930. f. : 8-1932.

Mette 
Arreberg, 

f. 27-1-1938.

Jytte 
Sarauw, 

f. 16-8-1936.

7



Pedersen, 
>-1861, 
husen,

Troels Pedersen, 
f. 28-2-1742 i Jylland, 

d. 3-4-1816 i Sorø, 
Tegnemester.

g. 11-9-1773

Sofie Krag,Mett«
f. 23-8-1748 paa Fyn, 
d. 11-1-1834 i Sorø.

VI

VI
Ove Christian Pedersen,

f. 10-2-1786, d. 25-7-1821, 
Søofficer.

1

g. 31-3-1811 m.

1Oline Henriette Pedersen^ 

f. 28-11-1816, d. 1-3-1900, 
g. 11-8-1841 m.

(Møller) Julius Sarauw. 
f. 1-7-1812, d. 15-8-1869, 

Ejer af Sorø Mølle.

nriette Barfred,Oline H
f. 7-8-17 8, d. 11-5-1872.

Peder Pedersen, 
f. 27-12-1817, d. 13-3 1904, 

Grosserer, 
g. m. Bolette Margrrthe 

Barfred, f. 10-11-1826, d. 18-9-1908.

1

t

i Thomas Vilhelm Pedersen,
f. 28-1-1820, d. 13-3-1859, 

Søofficer og Tegner, 
g. 16-4-1851 m. Adolphine Marie 
Pedersen, f. 2-5-1817, d. 19-7-1872,

1

1

i
i 2

3
fmst Wilhelm Sarauw,
15-4-1845, d. 16-6-1916,

St tionsforstander, Kaptajn, 
;. 29- -1874 m. Hanne Margrethe 
itrangp, f. 12-8-1848, d. 25-11-1924.

f.
Carl Frederik Sarauw, 

f. 24-9-1848, 
d. 25-4-1915, 

Prokurist i Messina, 
Rentier i Cannes.

Oluf Christian ' 
Sarauw, i 

f. 29-1-1850, 
d. 27-8-1872,

1

Kay ^trange Sarauw, 
jf. 16-8-1875, 

Adjünkt, g. 4-6-1909 
m. Jutta Sofie Bang, 

Ï. 6-11-1880.

___ I___
Ingeborg 

M argf et he 
Saràuw, 

f. 7-3-1914.

Aage Julius Sarauw, 
f. 12-10-1877, 

Overtelegrafist i St. Nor- 
diske, g. 8-5-1904 m. Lubof 
Germanovna von Vogel, 
f. 10-8-1884 i Transbaikal.

I

Frode Sejer Strange 
Sarauw, f. 1-5-1879, 
Lærer ved Kbhvns.

Maskinistskole, 
g. 17-10-1905 m. Ellen 
Wendt, f. 30-12-1875.

Georg Aagesen Sarauw, 
f. 1-6-1907 

i Troitzkosavsk, 
g. 1932 m. Kate 

Mottlau, f. 3-2-1909.

Alice Sarauw, 
f. 4-9-1908, g. 11-5-1935 

m. Carl Wilhelm 
Stribolt, f. 11-2-1906, 

Journalist.

Tyge
Sarauw, ! 

f. 20-4-1914.

I

Laura Oline A dolphine 
Sarauw, 

f. 29-6-1 f 53, 
d. 23-4-1912, 

Tegnelærer nde, 
Malerin« e.

Eiler Strange . 
f. 30-7-1881, i
Minesota, g. 3-12-1910 
m. Winnifre« e Bessie 

Bannister, f. 1 
i Chelmsford,

L
Nellie 

Sarauw, 
f. 11-5-1914.

Sarauw, 
udv. til

1-12-1884 
England.

Vilhelm Julius Sarauw, 
f. 17-12-1856, d. 12-6-1923, 

Stationsforstander, g. 30-11-1887 
m. Anna Elise Frederikke 

Christiane Gede, 
f. 22-5-1862, d. 7-4-1916.

|

Knud Willy Sarauw, 
f. 1-12-1888, Fuldmægtig, 

g. 2-6-1916
m. Ingrid Benedicte 

Elisabeth Rhod-Sørensen, 
f. 21-3-1897.

!

d.

Rudolf 
Frimodt 
Tuxen- 

... y. 1876.

Datter, 
I 20-2-1919,

St. Paul, 
, Minnesota.

Jorgen 
Kristian 
Vilhelm 
Sarauw, 

f. 3-12-1917.

A me 
Sarauw, 

f. 2-8-1925.

Augusta Pedersen, f- 8-7-1852, 
d........... 1923, g. 1) 1872

m. Vilhelm Meyer, f. 16-3-1847, 
d. 19-3-1878, Læge, g. 2) 1895 

i. Adolf Seil, Overlæge p. Filadelfia, 
f. 23-12-1850, d. 19-11-1921.

!

Elna Oline
Barfred-Pedersen,

f. 25-6-1855, 
d......... 1938,

Viggo Pedersen,
’ 19-4-1926, Kunstmaler,

i. Elisabeth Bella Marie
f. 11-3-1854, d
g. 1) 21-3-1884 

Borup, f. 19-4-1860, d. 16-5-1905,
g. 2) 19-5-19 8 m. Johanne Louise 

Aagaa d, f. 1-10-1881.

Gerda Benedicte 
Pedersen, 

f. 2-11-1856, 
d. 23-11-1871.

Margrethe 
Tuxen- 
Meyer, 

d...........  1876.

Viggo Emil Tuxen-Mefer, 
f. 8-10-1874, 
Kunstmaler, 

g. 1915 m. Hedvig' 
Cathrine Bertha Tuxtti, 

f. 25-4-1878. I
—------ i—

Helge - 
Vilhelm I 
Tuxen»I 
Meyer, 

f..........192P,
stud. poly|.

Ulla Bertha 
Frede Tuxen- 

Meyer, 
f..........1917,

stud. med.

Margrethe Tuxen-Meyer, 
f. 31-3-1877, 
Malerinde, 

g. 1908 m. Svenn 
Poulsen, f. 6-9-1872, 

d. 17-3-1937, Redaktør.
I

Else Svenn-Poulsen. 
f. 12-5-1910, 

g. 14-11-1931 m. Herluf 
Krabbe, f. 12-5-1904, 

Kammerjunker.

1

Birgitte 
Krabbe, 

f. 4-11-1935.

Bern af 1' Ægtøkab.
Ruth Sora Christian Stephan Viggo Pedersen,

Viggo Jul Viggo f. 26-12-1891,
Pedersen, Pedersen, Kunstmaler,

f. 8-2-1885, f. 25-12-1887, g. m.
d. 10-6-1901. Musiker og Gertrud Klein,

Forfatter.
1 r

Ole 
Krabbe.

f. 7-12-1937.

i
Johannes Viggo Pedersen, 

f. 8-8-1896, 
Organist, 

g. m. Anna Fejlberg, 
f.... 4-1902.

Barn af 2' Ægteskab. 
Enoch Viggo Pedersen, 

f. 1-3-1910, 
Danser, g. 1935 

m. Elisabeth Reimer, 
f. 19-10-1910.

Bodil Margretl e Pedersen,
f. 16-4- 888,
g. 1917 m.

Enrique Lawrei ce Bunster, 
f. 20-1-1872, d 16-6-1928.

Gunnar Pedersen, 
f. 3-9-1889, 

g. 21-3-1917 m. Johnny 
Dagmar Tronier, 

f. 9-1-1896.

1

Troels 
Viggo 

Pedersen, 
f. 12-8-1920.

Eva Viggo 
Pedersen, 

f. 2-3-1924.

Mikael
[ Viggo
I Pedersen, 

£j 12-12-1926.

Elisabeth 
Viggo 

Pedersen, 
f. 21-7-1928.

Marie 
Viggo 

Pedersen, 
f. 5-4-1930.

Bonnie 
Catherine 
Bunster, 

f. 18-10-1917.

ibelNaja I.

f. 29-1-1 )19.
Beatrice 
Bunster, 

f. 15-2-1926.

1
Annelise 
Merete 

Pedersen, 
f. 13-11-1918.

4

Thorolf Frederik Paludpn Müller Pedersen, 
f. 1-5-1858, Teaitermalcr ved 

»Det kongelige Teater«, g.' 1) 17-1-1887 m. Karen 
Margrethe Jansen, f. 8-9-1859, d............1931,

g. 2) 1916 m. MargTefhe Luplau-Møller, 
f. ......... , dl.........1917.

Thomas Vilhelm Pedersen, 
i. 19-3-1891, 

Grosserer, Opfinder, 
g. 1916 m. 

Anne Bauer, 
New York.

I

Christian 
Vilhelm 

Pedersen, 
f..........

T

Ove Christian Pedersen, 
f. 3-1-1893, Teatermåler, 

g. 10-6-1922 m.
Aase Gantzel, f. 3-2-1903.

i

Erling Pedersen, Thorolf Pedersen, Ib Pedersen, (
f. 11-12-1894, f. 15-6-1897, f. 6-12-1901,

Husinspektør i New Scenemester ved g. 1935 m.
York, g. m. »Det kgl. Teater«, Thorbjørn Bjørg,
Bergljot Hellan, g. m. f............  1906.

f. 24-4-1899. Asta Kruse Hansen.
1 1

erda Pedersen,
f. 1-8-1905,
g. 1932 m.

Heron Evrot,
f. ...’..1900.

Eric Erling Peggy Ann 
Pedersen, Pedersen,

f. 21-8-1931. f. 5-7-1938.

Karen 
Pedersen, 

f.............. 1931.

I

4

5

6
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Om BROMM MØLLE 
har Prof. Vilh. Andersen udtalt:

»Det har været mig en Glæde at læse 
Bogen om Familien fra Bromme Mølle, 
baade Brevene og Deres Indledning og 
Oplysninger dertil. Den første med Tils 
knytning til det gamle Billede af Møllen 
virker meget levende. Af Oplysningerne, 
hvis Karakter af FamiliesHistorie naturs 
ligvis let kan ændres eller øges i Retning 
af mere alm. Historie, virker lige saa 
kunstnerisk den tavse Introduktion til 
det sidste »spændende« Afsnit.

Det forekommer mig i det hele, at der 
i de Breve, De meddeler, er det Stof, 
hvoraf man — Jonas Lie, f. Eks. — skrev 
Romaner fra gamle Dage, og at Virk« 
ningen er større og renere end i de fleste 
Romaner paa Grund af Deres taktfulde 
Afhold fra enhver Slags Tillavning, saa 
at de enkelte Personer — ikke blot de, 
der har kendte, ja historiske Navne — 
træder plastisk frem for Læseren alene 
ved deres Handle« og Udtryksmaade.



AF GERDA MUNDT ER TIDLIGERE UDKOMMET

TID ØSTI RLAV«
Skildringer i Ord og Billeder af en Rejse til Ægypten, 
Palæstina, Syrien og Balkan.
Gyldendal 1929, i st. Format, m. mange Billeder. — Kr. 7.50. 
Af Anmeldelserne: J. C. Christensen: »Naar jeg sætter Gerda Mundts 
smukke Bog — thi smuk er den — ind paa min Boghylde, da gør jeg 
det med et taknemmeligt Sind over for Forfatterinden og med det Fort* 
sæt, at jeg atter vil tage den frem og læse i den, thi den er det værd.«

EDEL DIISBERG
Ungdomsaar og Livsgerning.
O. Lohse 1930. - Kr. 3.50.
Af Anmeldelserne: Indre Missions Tidende: »En dejlig Bog om et Menne* 
ske, der tjente Herren ved at tjene sin Næste.«
Pastor E. Steenvinkel skriver: » . . . et litterært Mindesmærke af varig 
Værdi. . . . Med min bedste Vilje kan jeg ikke finde nogen Knage at 
hænge min Kritikerhat paa. Det er en helt igennem fornøjelig og op* 
byggelig Bog. Smukt Sprog, fortalt livligt og i smuk Udstyrelse.«

(Helsingør Avis).

GUDS HENSIGT
Keswick^Minder.
K. M. A.’s Forlag 1932, 118 Sider. - Kr. 1.75.
Af Anmeldelserne: »En livlig og velskrevet Bog, dertil nydelig udstyret 
med mange Illustrationer; den giver et levende Indtryk af, hvad Kes* 
wick byder paa i ydre saavel som i indre Henseende.«

BROMME MØLLE
En Slægtebog 1932.
P. Haase og Søn, 292 Sider, mange Illustr. — Kr. 10.00.
Af Anmeldelserne: »Det har været et ikke almindeligt Liv, der førtes i 
Bromme Mølle, hvor Møllerkonen brevvekslede med Dronning Caroline 
Amalie, i hvis Opdragelse som Barn hun havde stor Andel. — Dette 
Sted og flere andre nar faaet nyt Liv, dybere Perspektiv gennem det, 
Gerda Mundt fortæller i sin udmærkede Slægtebog.«

Axel Garboe (Kristeligt Dagblad, 11. Dec. 1932).

FRA NEW YORK TID YEDDOWSTONE
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 1935, 151 Sider.
Af Anmeldelserne: »Bogen adskiller sig ikke saa lidt fra de fleste nyere 
Skildringer af eller fra Amerika. Bl. a. deri, at Forfatteren i det store 
og hele har fundet et Amerika, der er bedre end dets Rygte.«

o.testman.København




