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Din egen dag er kort, men slægtens lang,
læg ydmygt øret til dens rod forneden.
Jeppe Aakjær.

FORORD
Tanken om at udsende en bog om Kaster-slægten opstod hos mig,
efter at jeg havde læst Faaborg byarkivs publikation nr. 1 om vor stam
fader Hans Kaster og derved erfaret, at hans efterladte optegnelser
blev opbevaret i Faaborg byarkiv.
Disse optegnelser har jeg ved elskværdig velvillie fra byarkivets
ledelse — cand. H. Brandt og sparekassedirektør H. C. Jørgensen i
Faaborg — lånt og derfra afskrevet alt, hvad der vedrører slægten.
Hans Kasters forhold til myndighederne i Faaborg og hans arbejde som
kirkeværge er udførligt omtalt i Faaborg byarkivs bog, hvorfor jeg har
udeladt det i den her følgende beretning, og må henvise til den
nævnte bog.
Meddelelserne om den nulevende slægt og dens forudgående gene
ration stammer hovedsagelig fra besvarelserne på de skemaer, der er
udsendt til slægtens medlemmer, og jeg vil herved bringe alle ved
kommende en hjertelig tak for disse oplysninger.
Slægtens generationer er betegnede ved bogstaverne A, B, C, D, E,
F, G og H, således at man herved nemt kan bestemme hvert medlems
led i slægtskæden. De, der hører til de fire første generationer, er nu
borte og gået over i historien.
Med dette værk, som jeg herved overgiver til slægtens medlemmer,
vil jeg gerne prøve på at knytte forbindelsen tilbage i tiden og håbe
på, at kommende slægter stedse vil værne og styrke de værdier, som
vore fædre har levet på og givet os i arv.
Bogen må ikke betragtes som fuldstændig og fejlfri, der vil kunne
findes adskilligt, der ikke kan stå for kritik, men jeg har bestræbt mig
på at få det væsentligste med.

Odder, april 1951.
EMIL KASTER

A.
Hans Rasmussen Kaster.

28. december 1738 — 24. juli 1816.
.Takket være Hans Kasters mangeårige og flittige nedskrivning af
hændelser og oplevelser samt de udførlige regnskabsbøger, han har
ført, er vi nu i stand til — efter omtrent 200 års forløb — at følge
hans mærkelige og omskiftelige livsskæbne og samtidig ligesom op
leve et stykke af vort fædrelands historie og udvikling igennem et par
menneskealdre, og det på en sådan måde, som om han selv var tilstede
og fortæller dét for os.
Vi begynder med Hans Kasters egen selvbiografi skrevet i folioprotokol nr. 1 omkring ved år 1805, og den vil — ligesom de øvrige
gengivelser — blive citeret med Hans Kasters egen ordstilling.
Endelig vil jeg herhos anføre min egen fata, så udførlig som jeg kan
erindre mig samme, fra barndommen til den mandlige alder, og frem
deles indtil jeg har oplevet den priselige alderdom. Da jeg herved har
påtaget mig dette ubehagelige, som jeg med rette og i al sandhed
kan nævne det, for at være ved det, at jeg igentagende skal erindre
mig forestillingen om al mit forbigangne, møjsommelige liv og lev
neds løb. Jeg vil intet forbigå, følge sandheden, alt lige som det er
mig hændet og vederfaret, uden nogen smiger eller usandfærdig til
læg, da var jeg en hykler og et usandfærdigt menneske. Nej! Det være
forgæves og langt fra mig, og til hvad nytte, når jeg nedskriver det
i den tanke. Som til en sandfærdig efterretning for min søn, om sin
faders liv og levneds foredragelse, med hensyn til en erindring om
mig både i livet og døden, hvilken sidste skal ikke være langt borte,
ligesom den daglig hviler i mine tanker, thi jeg ved, at det er godt
at fare herfra og være med Christo.
Jeg Hans Kaster er født i Trondhjem, hvor jeg første gang fik at se
verdens lys den 28. december 1738. Min fader var født 1 mil vesten
for Århus i en by navnlig: Kasted, hvoraf jeg haver mit stame-navn.
Min moder var født i Trondhjem navnlig: Karen Test. Hendes moder
var enke, drev indenrigs handel, da min fader fik hendes datter til
ægte. Dette var anledningen til, at min fader tog borgerskab på at
fortsætte samme handel, hvilket lykkedes meget vel, sålænge min
moder levede, og hvorved de kom i velstand. Den meste handel be
stod ved de jyske skippere, som sejlede på Trondhjem, som og med
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bøndernes land og sø varer. Det lykkedes såvel, at min fader for egen
regning lastede og udskibede de jyske fartøjer. Dette fortrød de store
handlende, de ville forbyde min fader at ind- og udskibe ladninger,
men stiftamtmand Bensen1) meddelte min fader privilegium, som han
yndede min fader, som han kom med ham op til Trondhjem i sin tje
neste.
Min moder døde efter sin ellevte barsel-seng i en alder af 44 år.
5 børn, 3 sønner og 2 døtre, hvoraf den ene datter var den ældste.
Her er stedet at anføre det, som tildrog sig imellem min moder og
min yngste søster, en spådom af et barn på 8 å 9 år, navnlig Karen,
hun var bestandig sygelig og kleinmodig, opkaldt efter moderen.
Det hænder sig en dag, mod sædvane min moder var gået ind i den
øverste stue at iføre sig nogle klæder. Min søster savnede moderen;
da hun fik at vide, at moderen var gået ind i sin stue, ilede hun op
til moderen. Da hun blev var, at moderen stod for spejlet at pynte
sig, talte pigen adskilligt betænkeligt og noget uforståeligt. Moderen
blev opmærksom på barnets tale, fristede pigen, at hun nøjere skulle
forklare sin tale. Pigen ville ikke udtale sig dermed, men hendes
lader og ansigts gebærder gav tegn fra sig, at hendes tale blev be
tænkelig. Moderen blev endydermere opmærksom derved, holdt an
med datteren, at hun skulle nøjere forklare sig. Endelig siger hun:
Mama pynter sig så meget, det jeg seer, men jeg kan sige hende, at
jeg er meget syg og bliver mere og dør. Når mama har gjort barsel,
dør barnet, og mama bliver og syg og dør, men jeg går foran, og jeg skal
lukke døren op for dem begge til himmerige. Moderen kastede fra sig
det, hun havde i hænderne, lod pigen blive i stuen og gik ind til min
fader, med gråd og vé-klager fortalte ham, hvad Karen havde sagt til
hende. Min fader hørte til, da min moder blev ved at bejamre sig,
kunne min fader ikke bifalde hendes vé-klager, men min moder gen
tog ordene og sagde: Fader! Du ved selv, at dette barns tale er be
standig alvorlig og sandru, har en spådoms ånd i sig, og andet mere.
Pigen blev alene gående i stuen mod sædvane, min fader gik op til
hende, tiltalte hende, fordi hun havde forskrækket sin moder, kom ind
i dagligstuen med pigen, fristede hende, hun skulle sige ham, hvad hun
havde sagt til moderen, men hun var ikke til at formå gentagende
at forklare sig, tav stille til alt det, som hun blev tiltalt og spurgt om.
Kort tid derefter kom forvarslet, pigen blev sengeliggende nogen tid
og dør. Moderen, som var høj frugtsommelig, erindrede sig datterens
tale, hvilket i begge henseender var så meget mere krænkende i den
tilstand, af bedrøvelse kunne hun til nød forlade sengen. Endelig kom
tiden, hun gjorde barsel og fik en søn, som fik i dåben navnet Erick,
opkaldt efter Bensen, statholderen, med fornavn. Han levede nogle få
uger og døde. Lad os nu betænke, hvorledes moderhjertet måtte være
beskaffent. Ja, fuld af bedrøvelse, særlig som de to første udtalelser
i) Jacob Benzon, 1688—1775. Stiftamtmand i Trondhjem 1726—1735.
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af datteren var foreløbig passerede, dette gjorde så meget desmere
indtryk på hendes sjæl. Sorger forøger sygdommen, så og her. Efter
barselsengen var min moder syg og bedrøvet, en hævelse tiltog i hen
des højre bryst, som blev mere og mere pinlig, så hun ingen lise for
smerter kunne finde nat eller dag. Fader, børn og alle gode venner
levede tilligemed moderen i ulidelige bekymringer, i betragtning af
det passerede, med tillæg af det, som øjensynlig forestod. Min moder
havde opgivet håbet om livet, men dette kunne ikke lindre hendes
ulidelige smerter. Regiments-feldskær Molzov, som opholdt sig i
Trondhjem, tilligemed doctor Hvarmuth blev kaldet for at give deres
tanker tilkende angående denne svaghed. Bedrøvelsen blev stor, da
disse deklarerede: at en gevækst var og havde angrebet brystet, så det
ingenlunde kunne kureres uden operation. Min fader blev næsten utål
modig over det, som forestod; kunne ingenlunde bekvemme sig til at
sige hende de herrer doktorers sande mening. Endelig formåede min
fader to nabokoner, mad. Sørensen og mad. Sillus, som ofte kom for
at trøste min moder i sin beklagelsesværdige tilstand, at forestille
hende doktorernes egentlige tanker om sygdommens beskaffenhed, og
det eneste middel, som var at finde, dog ville de derved forudsige: at
de ikke kunne forsikre hende livet. Hun lod min fader kalde til sig og
sagde til ham, at hun ingenlunde frygtede for døden, hvilket hun
havde forberedt sig til efter det, som var hende forudsagt og virkelig
foregået, og alt dette blev ikke fyldestgivet uden ved hendes død, og
med dette var hun veltilfreds. Men derhos kunne hun ikke nægte: at
hun havde en naturlig frygt i sig for de forestående smerter, men når
hun eftertænkte de daglige pinsler, som hun bestandig lider, ville for
skellen på dette og hint ikke være betænkelig eller årsage ophold,
altså overlod hun dette foretagende til deres, doktorers, bestemmelse.
Dagen kom, operationen foregik, efter sin omstændighed fuldbragt.
Så meget kan jeg erindre mig af alt dette, at jeg har set min moder
gå på gulvet frem og tilbage med påholdende hånd på sit højre bryst,
i et mørkebrunt skørt og jakke tilbunden med lyseblå bånd. I min
moders sygdom var jeg for det meste hos en bødkerkone, dag og nat,
de boede i er liden gade neden for rebslagerbanen, hvor jeg tilligemed
deres datter ofte gik derhen for at se på deres arbejde og hvorledes
folkene spandt og lagde deres garn i krågen m. m., dette fornøjede
mig meget, når jeg fik forlov at gå derhen. Endelig angreb smerterne
min moder tilligemed andre sygdomme, så hun blev med et senge
liggende, hvorpå fulgte den længselsfuldt imødesete død.1) Den dag,
da min moder døde, blev jeg tilligemed to af mine mindre søskende
ledsaget på et kammer, hvor man gik op af en stige, som man tog
bort, og lugen faldt til i lås. Lugen var lige over den dør, som man
kunne gå ind til den øverste, eller stor-stuen, af køkkenet. Jeg be
mærkede, nede i køkkenet blev talt og støj et noget; jeg lagde mig ned
1) I året 1745.

9

på lugen og kiggede ned gennem nøglehullet, blev var, at de bar min
moder på en løj bænk ind i den øverste stue; jeg rejste mig op i en
gesvindighed og sagde til mine søskende disse ord, dem, som jeg aldrig
kan forglemme: Gud ske lov, nu er mama død. Ordene kan jeg huske
meget vel, men jeg kan ikke erindre mig, hvad som havde været den
egentlige årsag til dette ønske, om ikke den daglige tale blandt husets
folk har været anledningen dertil, som formedelst den jammer og ve
klage, de dagligen var vidne til, ønskede hende døden. Eller og fordi
min moder imellemstunder revsede mig, af ondskab kunne det aldeles
ikke være, jeg var et barn ungefærlig 6 år.
I Trondhjem har boet en vidt i verden berømmelig og rig handels
mand, rådmand Hans Hornemand1). Min moder tjente ved ham som
husholderske, da min fader befriede2) sig med hende, og hendes broder
var fuldmægtig på et af Hornemands kontorer til samme tid. Horne
mand havde den skik, at han antog alle sine drenge ved handelen, fra
andre stæder, især fra Flensborg. Til den tid at min moder blev giftet
fra rådmanden, var en person fra forbemeldte by der for at lære
handelen. Et år efter, at min moder var giftet, eller mere, havde denne
person begået en exses, hvor over denne straks bekom sin demission,
dog meddelte han ham sit rekommanderende skudsmål. Da denne
person skulle rejse, havde han en engelsk dog3), som han ikke kunne
tage med sig, som rejsen ikke skulle direkte til Flensborg. Bad des
årsag mine forældre indstændig at beholde hunden til nærmeste lejlig
hed, da skulle den vorde afhentet, hvilket dog aldrig skete. Dog’ens
navn var Spanior, mine forældre og vi børn var særdeles fornøjet med
hunden, og min moder var ham meget god. Da min moder døde, kunne
vi alle tydeligt fornemme, at hunden sørgede; når han kunne liste sig
ned i stuen til liget, lagde han sig under ligkisten, han ville eller kunne
ikke nyde noget, veg aldrig fra forstuen, og mærkeligt var det, den
dag, da liget blev begravet, fulgte hunden med til kirkegården og blev
der, efter at følget var gået derfra. Man ville efter den dag gøre hun
den tilgode med, hvad man kunne, men hunden vedblev det, han var,
han ville ikke synderlig nyde noget, blev så syg, at han stindrede, og
hårene faldt af ham. Min fader kunne ikke fordrage ham eller tåle at
se dette syn. En dag bad han mig følge med sig ud på Lamodden, lok
kede hunden med sig og lod ham skyde.
Efter min moders død blev fader siddende enkemand noget over et
års tid og drev sin handel. Giftede sig anden gang med en enke,4) som
boede i forstaden, lien kaldet. Efter min moders død, Gud ved af hvil
ken årsag, lod det til, som min faders handel og bedrifter aftog kende
lig. Han købte en bondegård, den ligger en stiv mil østen for Trondi)
-)
3)
4)
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1688—1764 (se: O. J. Johansen: Trondheim 1936, pag. 88).
giftede.
Hund.
Martha Johansdatter Falck: I dette ægteskab fødtes en søn Mikkel, som døde som
klokker i Støren.

3 billeder af Trondhjem i sidste halvdel af 1700-tallet
Øverst, set fra øst, midten, sel fra syd og nederst set fra vest.
(Fra fotograf Schrøders billedsamling i Trondhjem).

hjem, Frøsæter kaldet. Som dansk mand havde han en særdeles lyst
til jordbruget, dette gjorde og meget til, at sin handels drift blev for
sømt. Frøsæter er et behageligt sted, den har en betydelig fyr- og
granskov, kun mådelig agerjord, men ved oprydning af ubrugelig
skov, tjenlig til ildebrændsel, kunne det meget formeres, som grunden
var bekvem dertil, men som man til den tid, mere end i disse tider,
gjorde sig ingen umage med jordbruget, tog man sig såre lidet deraf,
kun blot det nødvendige til hø og fodring for kreaturet. Ved gården
ligger en sø, som indeholdt adskillige slags fisk, stedet er behageligt,
det manglede en mand, som vidste fuldkommelig at dyrke og benytte
sig deraf. Min fader var allerede ved årene, og lysten var vel dertil,
men han blev træt af dette møjsommelige foretagende af jordbruget.
Imidlertid solgte han sin gård inde i byen og flyttede ud i den anden
gård i Hen, nu ophørte handelsbruget; levede nu her i nogle år ved at
eje den og Frøsæter. I denne tid gik det tilgrunde for ham, sit andet
giftermål var meget ulykkeligt, lysten forgik ham i det hele. Han
solgte Frøsæter og levede i bekymring af det, han havde tilovers af
sin formue i sin gård i Hen.
Min fader var en ven af rebslagermester Knud Christiansen. Denne
mand kom ofte til min fader i sin kariol, han var publice-rørt1) i sin
højre side, han kunne ikke gå, et menneske måtte bestandig være ved
ham for at lede ham, såvel hjemme som når han ville nogen sted ud
at forlyste sig, han var en munter og talende mand, despecterlig borger
i Trondhjem. Efter adskillige samtaler imellem min fader og rebslage
ren blev afhandlet, at han ville antage mig som sit barn, jeg skulle
spise ved deres eget bord og udrette, hvad jeg kunne, han skulle under
holde mig med klæder, og jeg antoges på prøve. Jeg var omtrent 9 år
gammel. Ved midsommertid 1747 måtte jeg, efter min faders forestil
ling til mig, og hvortil jeg og var villig, adlyde og straks forføje mig
til hjulet, det faldt mig noget tungt til dels, men jeg beklagede mig
aldrig, min fader og mester Christiansen var dermed fornøjet, og jeg
sled af de kræfter, jeg havde, og var fornøjet og tror endnu til denne
time, at det var en bestemmelse, at jeg skulle være til det, jeg blev,
nemlig rebslager.
Som sagt, min fader var kun slet giftet, han så sig nødsaget at holde
en auktion, sælge alt det, han ejede, forlade sin kone og antage sig
toldbetjening på Waldenhaug, 30 mil vesten for Trondhjem. Dette
skete ungef ærlig to år efter, at jeg var kommet til mester Christian
sen. Men forinden sin rejse lod han mig kalde til sig en søndag morgen
og sagde til mig: Hans, jeg synes dog, det falder dig for tungt at lære
rebslager-professionen, følg med mig, vi vil gå hen til rådmand Hornemann, mulig han vil antage dig, du er dog opkaldet efter ham. Vi
gjorde så, vi blev meldt ved sin tjener og indladt for ham. Min fader
foreslog ham sin begæring, rådmanden spurgte om min alder, om jeg
i) Apoplexi.
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kunne skrive og regne. Da min fader sagde, at jeg kunne noget af det
første, men intet af det sidste, svarede han: Det var skade, og tilmed
var jeg for liden og for ung, altså ej antagelig. Videre spurgte han min
fader: Om jeg ej blev holdt til noget? Riposterede: Jeg har nogen tid
været hos rebslagermester Christiansen, men han anså det altfor tungt
for mig o. a. m. Rådmanden sagde, jeg erindrer mig endnu ordene:
Det er en god profession, den mand tjener store penge ved mig, lad
Hans lære den profession, jeg har mange skibe i søen, så jeg skal i
tiden være ham behjælpelig. Han var allerede en gammel mand, ved
dette løfte var intet at vente, vi gik derfra mismodig, men fader sagde:
Hans! Du får at gå til din mester igen og sig ej til nogen, hvor du har
været. Jeg gjorde så, blev det, jeg var, og blev det, jeg er, til min
død, min bestemmelse er og, Gud være lovet, næsten til ende.
Min mester, Knud Christiansen, var en besynderligt lunet mand;
skønt han var svag, var han drikfældig og vellystig og spøgefuld, og
hvad har han ikke været i sin sundheds dage, han har fortalt mig ad
skilligt herom.
Som forud sagt, min fader rejste bort uden at slutte nogen lære
kontrakt med min mester, hvad hans hensigt var dermed, tror jeg han
havde i sinde, når min mester døde at sætte mig til noget andet, imid
lertid blev han ved Waldenhaug i 4 tø år. Under denne tid døde min
mester og blev begravet dagen før himmelfartsdag 1753. Hvad jeg end
led, og endskønt jeg ikke var indskreven, faldt det mig aldrig ind at
forlade stedet, jeg var så tro, som om jeg var bunden eller dømt i sla
veri. Først i året 1754 kom min fader til Trondhjem. Nu blev akkorde
ret med enken, hvor længe jeg skulle være i lære, hvilket hidtil var
forsømt, dels i henseende til at mester Knud Christiansen havde an
taget mig på et løfte at begingne mig og holde mig i et og alt som sit
eget barn.
Jeg var for ung og klejn til, at man kunne indgå eller oprette
nogen lærekontrakt om mig, så havde min fader og ikke fast besluttet,
at jeg skulle vedblive i professionen videre end se tiden an og sålænge,
Knud Christiansen levede. Under disse vilkår rejste min fader bort til
sin betjening ved Waldenhaug, og jeg forblev under disse betingelser
hos min mester indtil videre.
Knud Christiansen var født i Bergen. I sin ungdom havde han lært
possement-professionen i København, da han var bleven svend, lærte
han muciceren, fægten og dansen, hvori han skal have været meget
perfekt. Kort et år eller noget længere efter, at han havde lært forbemeldte profession, lod kong Christian den 6. ved en forordning for
byde nationen i almindelighed at bære sølv og guld på deres klæder.
Sø- og land-etatens munderinger (uniform) blev og indskrænket og
indtil det mindseeligste garneret med guld- og sølv-tresser. Dette gjor
de et stort tab for possement-professionen. Knud Christiansen forlod
nu København og rejste til sin fødeby Bergen, oprettede der en fægteog danseskole, giftede sig, i den tanke at vinde sit brød derved. Men
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som dette ikke ville lykkes ham, gav han sig til søvæsenet, hvorved
han forblev nogle år. En broder til ham var rebslagermester i Bergen,
ved ham gav han sig i arbejde om vinteren. Nu lærte han at spinde,
fik indsigt i professionen, sejlede om sommeren og arbejdede for bro
deren om vinteren. Det var i de tider, at kongen havde bortforpagtet
tolden. Knud Christiansen var en vovehals, han lod sig overtale af de
handlende at anskaffe sig en stor båd for at indpraktisere toldbare
varer. Forpagterne efterstræbte ham på kraftigste måder, men de kun
ne ikke i lang tid opbringe ham, han gjorde stor skade ved dette fore
havende. Endelig bragte de ham op, hans båd blev ham frataget, og
han blev arresteret. Det så meget slemt ud for ham, de handlende
gjorde forestillinger med ham, de gjorde sig al umage for at udfri
ham af arresten, men det ville ikke lade sig gøre på nogen måde af
toldforpagterne. Knud Christiansen levede vel i arresten, gjorde sig
glad og skænkede overflødig op for vagten. En nat, da de fleste var
beskænkede, undveg han arresten. De savnede ham, fik efterretning
at han var hjemme ved sin kone. Vagten, 2 mand og en underofficer,
søgte ham, var nær ved at gribe ham, men han greb i en hast sit gevær
og sin kårde og undløb dem, op på et bjerg, Fløj-fjeldet kaldet, her
standsede han, vagten søgte ham, men han holdt dem tilbage, tiltalte
dem mandeligen: hvis de kom ham nærmere, skulle de ligge for hans
fødder, de kendte hans færdighed, de turde ikke .angribe ham, de lod
sig på vilkår overtale at gå ned af fjeldet, så ville han komme ned til
dem. Han undveg, forstak sig og med første og største gesvindighed
forlod Bergen og rejste til Trondhjem og gav sig i arbejde ved reb
slager Hans Frei der på stedet. Frei var en gammel mand, Knud Chri
stiansen var en stærk og munter mand, blev vel lidt af alle, den an
lagte sag mod ham i Bergen faldt hen af sig selv. Nu resolverede han
sin kone at rejse op til ham til Trondhjem og forblev der hos sin mand.
Mester Frei havde ingen sønner, var svag og overtalede Christiansen at
blive ved ham, hans tid var snart ude, så kunne han efter sin død for
pagte reberbanen, som tilhørte borgmester Hagerup1). Forpagtnings
afgiften var til den- tid 80 rd. årlig. Frei døde, og Knud Christiansen
fik reberbanen mod 100 rd. årlig afgift. Til hvad år dette skete, er mig
ubevidst.
Nogle år efter, at Knud Christiansen var blevet mester på stedet,
som er passeret som meldt, dør sin kone, efterlod sig ingen børn, gifter
han sig påny med en skipper-enke, navnlig: Mad. Falck. Hun havde
tvende halvvoksne døtre. Knud Christiansen levede vel og blev en re
spektabel borger, var munter i selskaber og debucerede vel meget. Han
bekom det meste skibs-arbejde, som faldt ved den anselige søfart i
Trondhjem. Her var tvende reber-baner foruden den, han havde, den
ene på forstaden Baklandet, som tilhørte ejerne af Bache-gård, den
9 1685—1757. Fik i 1737 privilegium på at oprette en rebslagerbane på Kalvskindet,
der hvor nu rebslagervejen er. (O. Johansen: Trondheim 1936, pag. 109.)
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anden lå uden den anden forstad: lien, overfor Steenberget, som til
hørte enken, fru krigsrådinde Ruchardt, som lod sig overtale at oprette
denne reberbane på dette langt fra byen og ubekvemme sted af en reb
slagersvend, som fik en pige til ægte, en yndling af fru Ruchardt.
Mesteren forfaldt til debus, og arbejdet blev ikke drevet, som det bur
de, så fru Ruchardt, som i mindste måder ikke havde nogen indsigt
derudi, resolverede i året 1746 at forskrive en mester fra Arendal, og
skulle han medtage to svende tillige. Mester Lund Halling i Arendal
havde to sønner, de påtog sig rejsen, den ældste, som hed Peter Hal
ling, skulle være mester og broderen Hans Lund som svend. De mang
lede den tredie. De overtalte en søfarende at følge med dem, denne
havde af mangel på udkomme arbejdet på banen om vintertiden, når
søfarten ophørte, havde til nød lært at spinde. Denne person, navnlig:
Hans Jensen Weybye, fik de overtalt til at følge med som tredie mand
under navn som rebslagersvend, det brødrene forpligtede sig til med
given bevisligheder at forsvare, godt ved; såvel i Arendal som i Trondhjem er ingen rebslager amt, som meget let og uden frygt kunne lade
sig gøre. Fru Ruchardt havde ved skriflig akkord forbunden sig til at
give mestersvenden 9 mark ugentlig og hver af svendene Lund 1 rd.
og Weybye 5 mark ugentlig. De kom tilrejsende, og Halling tilligemed
sin broder Hans Lund og Hans Jensen Weybye begyndte at arbejde,
de var alle fremmede, de bekymrede sig lidet om, hvad arbejdet anbelangede, dette var fruens sag. Arbejdet mindskedes, kost og løn måtte
ikke mangle, en husholderske og tjenestepige, 3 svende og 2 å 3 drenge
at underholde var en anseelig udgift, det kunne arbejdet ikke inpartere.
Et år eller lidet mere gik hen, fruen besværede sig meget herover, Hal
ling var en mand ved årene, gjorde sig betænkning herom mere end
broderen og endnu mere end Weybye, han tog afsked, recommanderede
sin broder som mester, det han modtog for den samme løn 1 rd. ugent
lig. Lund, som var vant til at leve vel, spaserede for det meste, lod
Weybye bestyre arbejdet, denne var poli1), øvede sig vel i professionen,
hvad han manglede af de lokale, fik han underretning af Lund, så han
omsider fandt- sig dygtig at forestå banen som mester. Rygtet sagde,
at Weybye havde tilbudt fruen at påtage sig arbejdet som mestersvend,
da hun talte med ham om at opgive det, som det var hende til stort
tab at give så stor løn, og intet blev udrettet, og mesteren passede ej
på arbejdets fortsættelse m. m. Weybye, som var snild og poli i alle
sine handlinger, gjorde sin flid for at forskyde Lund, og det lignede
ham fuldkommeligt at betjene sig af lejlighederne i et og alt.
Fru Ruchardt gav Lund afsked, og Weybye antog sig banen som
mester. Lund giftede sig med en skipper enke i Trondhjem, døde 3 år
derefter. Weybye agerede nu mester med 2 drenge, arbejdet var såre li
det, han befrygtede, at fruen i tiden ville opgive det hele. Weybye gjor
de sig nu bekendt med min mester Knud Christiansen, som var nu ved
i) snu.
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årene og tillige rørt og sygagtig, han kunne meget gerne forestille sig,
at hans levetid var ikkun kort tilbage, han havde den bedste reber
bane og det meste arbejde, her ville han spille sin rolle. Christiansen
havde 2 smukke steddøtre, dette stak ham i øjnene, han var et stort
og anseligt menneske, kunne tale godt og indtagende for sig, forestil
lede Christiansen, ifald han ville antage ham som mestersvend, ville
han tage afsked med fru Ruchardt og tage til ham, og når så skete,
ville han forsikre, at fruen opgav sin reberbane, hvorved Christiansen
ville vinde meget o. m. a. Det blev aftalt, at Weybye skulle opsige hos
fruen og tage til ham; som aftalt, så skete. Ved Weybyes smiger blev
fruen sat i forlegenhed, så hun omsider blev ked af reberbanen og. gav
de øvrige folk afsked og lukkede sin reberbane.
Weybye var poli i alle sine foretagender, kunne ikke skjule sine
underfundigheder for Christiansen, som var en snild mand, han fattede
mistro til ham, da han lærte nøjere at kende ham. Til et sikkert bevis
herom vil jeg anføre, hvad som passerede en middag, som vi sidder
ved bordet. Christiansen sad til alle tider ved et lidet bord for sig selv,
hans kone måtte give ham sin spisning, svendene sad ikke langt fra
ham ved et andet bord tilligemed den yngste datter og spiste, og jeg
skulle nyde den ære at spise ved svendene, et løfte som var givet min
fader og som til et bevis, at han havde antaget mig, som om jeg var
hans egen. Den ældste datter var hos en købmand, som var i familie
på moderenes side; hende havde Weybye allerede forlovet sig med,
dette pirrede og i Christiansens hovede, som han deraf kunne forestille
sig, at Weybye længtes efter hans død. Som sagt, ved bordet under mål
tidet blev der vekslet nogle ord mellem min mester og Weybye, hvori
det bestod, kan jeg ej erindre mig, nok er det, min mester tiltalte ham
hånlig, Weybye var spids og stikkende i at besvare ham. Christiansen
blev så opbragt, tog sin hue af hovedet, og endskønt han sad noget for
kert og afsides for ham, kastede han med sin højre hånd sin hue lige
i ansigtet på Weybye, så at det smækkede, og i sin heftighed rejste
sig op, havde han formået at gå af stedet, havde han vist at få at føle
sin hånd. Men nu måtte han fortære alt, hvad Christiansen forekastede
ham af hans smiger og fukssvanserier. Weybye gjorde sig en såre liden
betænkning derom, han smigrede for sin mesterinde og datteren, og
disse talede i sagen således, at Weybye blev i arbejde, i andet fald
havde han fået forlov, som var ham sagt ved bordet under måltidet.
Dog siden den dag kunne Christiansen ikke vel tåle at se ham for sine
øjne; dette passerede ungefær P/2 år førend Knud Christiansens død.
Man erindrer sig det, som forud er sagt, at min mester Knud Chri
stiansen døde i året 1753. I samme år, den 20. december, holdt Hans
Jensen Weybye bryllup med min læremesterindes ældste datter, Gisken
Falck. Weybye holdt nu an med sin svigermoder tid efter tid, at hun
skulle opgive bruget og banen til forpagtning til ham imod en vis af
gift til hende om året, hvilket hun ikke kunne eller ville bekvemme
sig til, især da hun lærte at kende hans sinds beskaffenhed, som var
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som oftest ufordragelig og dels fuld af grovheder ved givne lejlighed,
i tanke fra hans side: at gøre hende ked af bruget. Men hun fandt først
på den undskyldning, at hun endnu ikke ville opgive, forinden hun
fik sin anden datter gift, hun ville ikke tilligemed hende dependere
under ham, tage sit og datterens ophold ved ham. Weybye blev mere
og mere fortrædelig og grov mod sin svigermoder, det jeg ofte var
vidne til.
Som forud sagt, i året 1754 kom min fader til Trondhjem, jeg havde
nu været der på stedet siden 1747. Det var nu at tænke på at tage mig
derfra, ingen kontrakt om mine læreår var oprettet, hvilket nu blev
foretaget og besluttet, at jeg endnu skulle stå i lære til påske 1757,
og skulle jeg herefter som hidindtil nyde samme gode omgang, og ved
min udstandne lære skulle jeg have en klædning og hvad som dertil
hører. Kontrakten blev stilet på min læremesterinde og ikke på Wey
bye, dette årsagede mig i tiden mange onde og sorrigfulde dage ved
Weybyes grove og ubesindige forhold imod mig, hvilket jeg med bedste
tålmodighed udholdte, som jeg havde en barnagtig undseelse, idet jeg
aldrig beklagede mig for nogen, så behandlede han mig så tyrannisk
som det sømmede ham.
Herom vil jeg anføre en passage, den er ligeså sandfærdig som til
forladelig, ligesom jeg gentager den her, og jeg vidner for Gud, at det
i al sandhed forholder sig således: I året 1754, Set. Hans aften, ville
min mesterinde tilligemed datter og svigersøn fare ud til gården på
Lamodden. Weybye siger til mig: Der står et tov, når skipperen kom
mer, må du modtage betaling, levere ham tovet, der har du kvitterin
gen for pengene, levér ham den, når den er betalt. Vi vil være hjemme
inden bybroen lukker. Jeg lovede at gøre, som jeg var befalet. Ingen
uden en pige og jeg var tilstede, da skipperen kom og ville afhente det,
han forlangte tovet, jeg sagde: han kunne bekomme det, når han først
betalte regningens beløb, 36 rd. og noget mere, min mester var ej til
stede, har givet mig befaling, at jeg ej måtte aflevere tovet, førend
det var betalt. Skipperen sagde: jeg har ikke pengene med mig, du kan
følge med mig til jagten, så skal du få din betaling. Jeg sagde: det ville
og turde jeg ikke, jeg tillod det og ikke inden tovet var betalt. Hvad
siger du, dreng, ser du mig an for en bedrager? Han talte til en af sine
folk og vognmanden, de skulle tage tovet på vognen; alt hvad jeg
satte mig derimod formåede jeg intet, jeg var som sagt ene, jeg måtte
lade mig gefalle. Da tovet var på vognen, sagde han til mig: nu kan
du, slyngel, følge med. Jeg fulgte med vognen; da vi kom til jagten,
var skipperen ikke tilstede, tovet blev smidt af vognen på bryggen.
Folkene begyndte at løse bindslerne, jeg forbød dem det, indtil skippe
ren kom, men de sagde: han vil nok komme, de skulle have tovet rørt
i ankeret, de skulle sejle bort i denne aften; de gjorde, som sagt var.
Jeg var hjerteklemt, frygtede for onde følger, og min tanke var ikke
ugrundet. Klokken var hen ved 10 aften, skipperen kom ikke, her stod
jeg i dobbelt frygt. Jeg resolverede at løbe hjem i tanke, at min mester
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var hjemkommen, imedens jeg var borte; som tænkt så passeret, jeg
fortalte, hvorledes tilgået, men han tiltalte mig hårdeligen, fordi jeg
havde gjort imod hans befaling. Jeg sagde: at jeg frygtede for, at han
enten var en bedrager eller og, at han var af skibet, inden jeg kom
derned. Hans kone, svigermoder og Truelsen1) var tilstede. De bad
ham alle selv at gå ned til skipperen at modtage sine penge, jeg var
en dreng på 15 år, skipperen estimerede mig ikke, det viste sig, da
han efter pigens vidnesbyrd tillige har taget tovet imod min vilje. Her
ved var intet at formå; han sagde til mig: Mare, din slyngel, på døren
og skaf mig enten pengene eller tovet her hjem igen, hvis ikke skal
jeg lade dig sætte i tugthuset, jeg skal lære dig at adlyde mine befa
linger. Han satte sig til bordet, som var dækket, og jeg forføjede mig
ud af døren, som om der var faldet ild på mit legeme; med frygt og
rædsel, gråd og ængstelse gik jeg ilende ned til jagten. Til lykke og
mod al formodning denne aften så silde var endnu en vognmand hol
dende ved Alminningen, jeg bad ham følge med og bringe et tov hjem;
han var straks følgagtig, lykkeligvis lå jagten endnu der, og skipperen
var endnu ej tilstede, jeg sagde til folkene, hvorledes jeg var faren,
jeg ville have tovet med tilbage, men folkene lo ad mig og min lamen tation. Jeg bad dem med gråd og tårer at ville hjælpe mig, men de var
ej at overtale dertil. Jeg resolverede, tog min kniv og skar bindslerne,
tog hampen af ankeret og spillet. Da de så, at det var mit alvor, og
min ængstelse og veklage måtte være grundet på sandhed, blev de til
sinds at hjælpe mig skyde tovet på vognen; jeg blev glad lig den, som
var frelst ud af faren. Da jeg kom hjem, fandt jeg ingen formildelse
hos min mester, men vel ved de øvrige tilstedeværende, de prisede
mig og sagde: jeg havde vist, at jeg var en brav gut, og dette husvalede
min overstandne bedrøvelse, og jeg havde sorg denne ellers fornøjelige
aften, imod mine kammerater, der levede som sædvanlig Set. Hans
aften glædeligen.
Den samme pige (som før er omtalt) skulle til et aftensmåltid koge
rugmelsgrød, hun var mod sædvane uheldig nok, at her faldt en del
klumper i denne grød. Weybye lastede dette forhold og gav efter sin
tænkemåde adskillige domme. Som måltidet var forbi, samlede han
alle de, han fandt, på en tallerken, lagde salt dertil, gik ud til pigen,
tiltalede hende i vrede, gav hende tallerkenen, bad hende at spise dem.
Drengene, 5 i tallet, som bestandig spiste i køkkenet, drillede pigen, de
kom i uenighed over dette, en af dem tager tallerkenen, griber alle
klumperne i en hånd, passer lejligheden og gnider pigen overalt i an
sigtet med disse klumper og saltet; enhver kan forestille sig, hvorledes
pigen biev tilredt. Hun blev som ventelig næsten desperat over dette,
greb i en hast en brand under gryden og slog til drengen, hvor hun
kunne træffe; her skete et slagsmål imellem pigen og drengene, de
i) Hans Truelsen, kok hos generalmajor Mangelsen og forlovet med læremesterindens yngste datter.
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faldt på gulvet og slog hinanden ilde, indtil man med møje fik dem
adskilt. Her så man følgerne af Weybyes nederdrægtighed.
Jeg var nu i den alder, at jeg skulle konfirmeres. 1754 ved Michali
lod jeg mig tegne ved Marchus Frederich Bang1), til den tid kapellan
ved domkirken. Det lidet, jeg havde lært, havde jeg forglemt. Bang
var en mand, som var nidkær mod konfirmanderne. Kateketen Thode
var lidet mindre, hos ham skulle vi møde mandag og torsdag og ved
Bang onsdag. Min Gud ved, hvad jeg led. Om dagen måtte jeg passe
arbejdet, ikke en friheds time, jeg måtte bruge natten til læsning på
et koldt loft i frost, og varme mig som oftest med gråd og med bogen
i hånden det meste af natten. Om morgenen måtte jeg søge mit ar
bejde tilligemed de andre. Kl. 9 om morgenen skulle jeg møde de be
stemte dage hos Bang og Thode, 3 gange hver uge. De fleste dage gik
jeg fastende ud af huset og kom ikke hjem inden kl. tolv middag. Jeg
led som hunden med tålmodighed hunger og kulde, det sved både på
sjæl og legeme, blot dette var ønsket, at jeg kunne blive konfirmeret
til påske 1755. Weybye lod mig ofte sige: hvis jeg skulle blive afvist
og gå endnu et halvt år, skulle jeg stå % års tid længere i lære. Gud
ved, alt dette smertede mig og gjorde mit liv ny kummer af sorrig og
frygt for dette onde så meget mere bekymmerlig. Men Herrens navn
være lovet. Jeg vandt sejr og blev konfirmeret med de andre. Hr. Bang
var en vel lærd mand og blev siden biskop i Trondhjem.
Hans Kaster fortæller endnu nogle episoder om Weybyes tyranniske
adfærd imod ham og om, hvorledes Knud Christiansens enke lægger
sig imellem og tager ham i forsvar overfor Weybye. Dette spændte
forhold bestod indtil læretidens ophør 1. påskedag 1757, da sviger
moderen afstod banen til Weybye. Hans Kaster blev endnu i 3 år hos
Weybye som svend og tilføjer, at i disse 3 år var der ikke et ondt ord
imellem dem, ligesom han tilføjer, at Weybyes uforglemmelige kone
var ham bestandig god. I den tid, han var hos Weybye, har han kun set
og talt med sin fader 2 gange.
Efter afskeden fra Weybyes i 1760 må han være draget på langfart,
for han fortsætter sin levnedsskildring i folio-protokol II således:
Da jeg Hans Kaster på min ungdoms vandring kom fra Amsterdam
til København i eftersommeren 1760, mit forsæt var at fortsætte rejsen
til England, når jeg havde talt med min broder, som til den tid kondi
tionerede i København. Men som her blev mig kondition tilbuden ved
rebslagermester hr. Applebye, en indfødt skotte, boede ude på Chri
stianshavn, hvis reberbane lå ligefor hans gård, langs volden ned til
Langebro, tog jeg arbejde på dette store og vidtløftige værksted, hvor
vi var daglig 44 svende og 12 læredrenge og fliegskarle, 60 mennesker
daglig i fuld arbejdsbedrift. Denne particulair bane var hans egen og,
som rygtet sagde, den største i Europa. Applebye var tillige mester på
i) Markus Frederik Bang, født i Næstved 1711. Hospitalspræst i Trondhiem 1739,
residerende kapellan ved domkirken 1740, stiftsprovst 1771 og biskop i Trond
hiem 1773 til sin død 1787.
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kongens reberbane, hvor der var 50 svende og lærlinge, en del Hol
mens matroser og som oftest 200 mand i arbejde daglig, som han havde
at byde og befale. Her var daglig en søofficer tilstede, for at forekomme
uenighed blandt mængden og være vidne til omgangs-måden blandt
disse ellers spektakelagtige folk. Den egentlige årsag til officerens
nærværelse skal være denne: Applebye var en meget kolerisk, streng
og hidsig mand, og når han så fik i sinde, var han færdig med sit
spanskrør på deres ryg, især på matroserne. Endelig besværede man
sig derover i admiralitetet. Nu blev befalet, at en subalterne officer
skulle hver dag være tilstede på banen og føre nøje tilsyn på matro
sernes forhold, de som var kommanderede at arbejde få eller mange
på reberbanen, og at mester Applebye for eftertiden ej være tilladt
at komme eller træde ind på banen med stok i hånden, men sætte den
fra sig udenfor ved indgangen til banen. Hvad enten det nu var en
kongelig eller admiralitets befaling, man havde udvirket, kan jeg ikke
til nogen vished sige, men Applebye, hvor habil og respektabel mand
han end være, måtte adlyde, sætte sin stok fra sig (og som matroserne
kaldte: Den røde hingst) til højre hånd uden for porten ved indgangen
til reberbanen inde på Bremerholm, hvor jeg adskillige gange selv
har været øjevidne til sit spanskrør har stået, så længe han opholdt
sig på banen. Applebye var en myndig og højrøstet mand i sine befa
linger, man kunne høre ham fra en ende af banen til den anden, og
havde matroserne vundet sin lyst ved at udvirke hin ordre, ham til
gravæmma, så udvirkede han en anden, nemlig denne: så hastig som
en af matroserne ikke gjorde i en skynding, ej gjorde eller forsømte,
hvad som blev befalet, var den vagthavende officer befalet at kalde
ham med klappen på skuldrene, som matroserne kalder ham, nemlig:
Kvartermesteren, med tampen i hånden straks at tildele obsternaden
sin produkt over skulderen, ligesom forseelsen var mer eller mindre
betydelig. Hvilket var det, Applebye havde gjort sin påstand, han
havde kongens arbejde under hænder, hvortil han skulle være an
svarlig, så og for at holde coubernation.
Det foromtalt vejleder mig til efterfølgende: Som sagt ved min an
komst til København hørte jeg ofte tale om gode præster til forskel
lige kirker, men i særdeleshed om præsten til Børnehuus-kirken, hans
skønne opbyggelige taler og den mængde mennesker, som søgte hans
prædikener, og at han var min landsmand. Disse gode og prisværdige
rygter opmuntrede mig til at søge kirken, og jeg befandt, at det for
holdt sig i al sandhed. Den første gang, jeg gik derhen, som var noget
sildig, var kirken tilproppet med mennesker, at jeg med nød og træng
sel kunne komme inden døren. Jeg kunne høre taleren, men ikke se
ham, kirken er såre liden til den mængde mennesker af alle stænder,
som søgte dertil, men stor nok for husets egentlige menighed. Dens
indretning er skøn, oven over alteret er prædikestolen, hvilket er at
se i flere kirker, såsom i slotskirken, nye tyske Frederichs-kirke ude
på Christianshavn og Vaisenhuus-kirken m. fl. Det er Børnehuus-kir-
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ken, jeg egentlig har at tale om, og dens præst. Når man ville tænke
at komme betids, finde plads i kirken, måtte man indfinde sig, når der
var ringet anden gang, for stimmel af mennesker måtte man finde sig
udi at blive udenfor og lytte til under vinduerne. I året 1762 blev den
Herrens tjener Johannes Siverod forflyttet, kaldet til sognepræst til
Gentofte menighed i Sjælland, 2 mil fra København. Den dag, han
holdt sin afskedsprædiken, min Gud, hvilken mængde mennesker her
var tilstede, vi stod pakkede til hinanden som Græs på marken. I slut
ningen af sin prædiken sagde han, hvorlænge han havde været præst
der på stedet, dernæst sin fata: Jeg var hjemme hos min fader til mit
22. år, stedse gjorde jeg, hvad min fader befalede mig, dog altid med
en slags anke og uvilje. Jeg havde lyst og længsel til bogen. Det hæn
der sig, at jeg havde forset mig i markarbejdet. Min fader var bonde,
han tiltalte mig hårdeligen og lagde hånden på mig. Jeg forlod min
faders arbejde, hus og hjem og gik hen til sognets præst og besværede
mig, og at jeg havde en stor lyst til bondestanden, men en større lyst
til bogen. Præsten foreholdt mig lydighed og troskab mod mine for
ældre, hvortil jeg svarede: Det har jeg vist og fremdeles vil og skal
bevise, men min attrå er til bogen, bad ham være mig behjælpelig.
Han svarede: min søn, det fordrer stor møje, store udgifter, større an
svar end din faders stand, hvorfra vil du tage alt dette? Tilmed er dine
år forløbne, og mulig en halv snes år vil medgå, inden du kan vente
at komme så vidt at vorde forfremmet i studio o.s.v Jeg svarede, det
er i sig selv sandhed, men jeg vil med Herrens nåde hjælp, arbejde
med mig selv, så vil Gud velsigne mig med sin ånds oplysning. Han
sagde: Nu, din tiltro er god, så vil jeg og på din begæring antage dig
under information tilligemed mine børn. To år derefter kom jeg til
latinskole i Christiania, 5 på 6 år fik jeg min demis, i mit 30. år tog
jeg mine 2 første eksaminer og 2 år derefter min attestat. 1757 blev
jeg af Hs. Majestæt kaldet til præst for denne liden, dog kære menig
hed. Da jeg var kommet hertil, lærte jeg at kende og indse disse arme
fanger og forbrydere, deres meget ringe vilkår, det smertede mig at
se dem i sådan beklagelig forfatning. Jeg bestræbte mig for at lette
deres vilkår i 2 poster, hvilke bestod herudi: det brød, som var dem
tillagt daglig, var for lidet, jeg gjorde ansøgning, og de fik tillæg.
Fangerne har tilforn, efter prædiken, gået til deres arbejde, oprette
det, som i søgne dage enten ikke kunne eller ikke formåede at fuldføre.
Det skulle de om søndagen skaffe tilveje fuldt færdigt. Dette misbrug
er nu afskaffet, ved det at enhver fortsætter med en større lyst det,
som bliver dem befalet. For end ydermere at stadfæste dette for mæng
den af tilhørerne, som var tilstede, råbte hr. Siverod højt og tydeligt
til fangerne, som stod på gallerierne, og forlangte et svar af dem, om
det i al sandhed forholdt sig således, hvortil de svarede et skingrende
og funklende. Ja! Det var ynkværdigt at se, især de til rasperiet dømte,
som stod heftede i lænker til store træklodser, som de måtte bære til
og fra kirken i deres af raspe-træet rødfarvede, pjaltede klæder.
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Nogle år efter, at Johannes Siverod var kommen til Gentofte by, den
ligger i nærheden af kongens dyrehave ved landevejen til Helsingør,
forfaldt han til drik, kom i proces med sin degn og levede meget slet
i nogle år. I sådan tilstand fik jeg ham en gang at se i København, efter
at jeg var blevet bosat i Faaborg. Han løb på gaden med opstylpet og
af gadeskarn besølet præstekjole. Jeg erindrede mig nu hans tale, som
sagt så passerer det ham. Han kan forudsige, at der ville møde ham
genvordigheder, men det gik ham som et andet syndigt menneske, han
kunne ikke afværge et forestående onde. Det er mig siden sagt, at hr.
Siverod kom tilrette i sin forrige forfatning, førte et ædrueligt og
kristeligt levned, en fristelse var manden påkommen, og desværre det
skete ham, og det er hændet andre.
Nu har vi fulgt Hans Kaster til året 1762, men hvor han har været
i de følgende 5 år, findes der ikke mange oplysninger om, men rundt
i bøgerne kan findes spredte bemærkninger, der kan give os et finger
peg derom. Han har benyttet tiden til at dygtiggøre sig i sit fag og
søgt at sætte sig ind i alt, hvad han kunne få fat i, bl. a. ved afskriv
ning af tabeller og beregningsmåder ved fremstilling af de forskellige
sorter reb, ialt findes der 59 foliosider med tabeller. Her følger nogle
af overskrifterne til tabellerne:
Rebslager invention, efter den engelske måde, bekommet i Køben
havn 1ste majus 1761 og bruges på den kongelige rebslagerbane på
Bremerholm.
Efterfølgende tavler er udregnet og sammenskrevet år 1763.
Den østerlandske rebslagers invention, renskrevet i København den
14. augustus anno Christi 1764.
I en lille bog i oktav format findes nu levnedsskildringen fortsat fra
år 1767 således:
Efter at jeg fra 1760 til 1767 havde været forskellige steder, som
vil falde mig både vidtløftig og temmelig kedeligt her at anføre og til
hvad nytte, befriede1) jeg mig først i året 1767 med en rebslager
enke — Anna Margrethe Weyrgang, født Alsing — her i Faaborg, hun
havde en datter 3 ¥2 år, hun havde siddet enke i 3 år. Hendes forfat
ning, som bekendt, var ikkun mådelig. Banen var lagt i en have,
som lå til stedet, 52 favne lang. For enden lå en tofte, som tilhører en
anden, hvori man ingen adgang havde. Stedet var forfaldent og lidet
eller ingen tilbygninger, alt værktøjet var i det små og dels ødelagt.
Skibsarbejde havde de såre lidet, som her manglede både bane og
værktøj; hun holdt en svend og en dreng og sad i gæld. Således var
tilstanden, da jeg indlod mig i ægteskab med hende. Var hun fattig
på formue, så var hun derimod rig på forstand og et redeligt hjerte
og en flittig og fredsommelig kone i sine huslige anliggender. Da jeg
var kommet til stedet, fik jeg straks en del skibsarbejde til nye far
tøjer, som blev bygget her på stedet, følgelig måtte jeg anskaffe mig
i) giftede.
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værktøj efter bruget, når jeg skulle slå tov eller noget af længde,
måtte jeg søge plads uden for byen, dette gav mig stor umage og be
kostninger og ubekvemmeligheder, ud og hjem med alt det fornødne,
når tovværket var slaget, måtte pladsen gøres ryddelig, som den al
mindelige vej til byen faldt der på stedet. På den måde måtte jeg
hjælpe mig det bedste, jeg kunne. Mine varer købte jeg i Flensborg,
som ligger 11 mil herfra, dette skete 2 gange om året. Efterhånden
lod jeg bygge de fornødne baghuse, en ny tjærebod måtte jeg indrette
og anskaffe mig 2 kedler, en større og en mindre, klinke og spil, som
alle tove her bliver tjærede i fade, garnene først tjærede. Jeg har i
min tid slaget tove på 11 og 12 tommer, som før min tid aldrig har
været slaget her tilforn, ikke heller før min tid så store skibe som nu
på 100 læster. Sådant arbejde og en god hus-næring med bønder-ar
bejde gav mig god fortjeneste. Arbejdet formeredes, så jeg inden få
år kunne lønne 3 og 4 svende og 3 og 4 drenge, husholdningen blev
større og større, som krævede mere. Min kone ejede en ko, men ikke
en håndfuld jord i marken. Jeg købte 2 tønder land, så jeg kunne holde
2 køer og efterhånden mere. I året 1773 blev den tofte falbudt, som
ligger for enden af min have. Jeg købte den for 340 rd., men på denne
var en heftelse som årsagede, at jeg ikke straks kunne betræde den.
Sagen er denne: Toften var af ejermanden blevet fæstet til en anden
på livstid. Når denne døde, da først kunne jeg betræde den som min
ejendom. Dette var noget, som jeg forud var bevidst. Men desuagtet
måtte jeg gå denne fatalia imøde med et glad hjerte og god tålmodig
hed, købe den uden nogen betænkning i en skynding, som her var en
anden, som var den begærende og som havde formue, tilbød sig på
samme konditioner, ville give mere, men til mit gode købet var sluttet
ham uafvidende. Som sagt, jeg købte toften i den hensigt, at jeg i tiden
kunne anlægge min bane derigennem, jeg så mig nødsaget dertil, som
ingen bekvemmere plads i byen var at få. Derfor måtte jeg med glæde
bære denne byrde. Fæsteren var mig omsider så god, tillod mig for
en årlig afgift anlæg til en bane over toften, som med renter beløb
sig til om året 24 rd. Dette varede i 19 år, at mine penge stod frugtesløse. Under den tid lod jeg opføre et stengærde rundt om toften, som
den tilforn lå til fælles, dette skete i året 1781, dette kostede mig i
det hele 280 rd., som jeg vidste, at den med tiden blev min ejendom,
ville jeg efterhånden forbedre den, hvilket er siden kommet mig til
gode. End har jeg købt mere jord i marken, ialt 6 tønder land. Toften
indeholder 3 tønder 2 å 3 skæpper udsæd. Så jeg kunne holde 4 køer
på græs og fodring om vinteren. Ved denne megen jordanskaffelse
måtte jeg lade bygge en lo og lade. Foruden græsgang til mine køer
kunne jeg avle det meste rug og byg, især som jeg behøvede til min
husholdning mere og mindre, ligesom kornet var givtig til, hvilken
forskel er betydelig, ej et år som et andet er landets afgrøde. Foruden
dette har jeg anskaffet mig et brændevinsværk på tre tønder rum og
hvad som dertil henhører og dernæst husgeråd. Uldent og linned har
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min flittige kone besørget spundet i huset af hende og sine tjeneste
piger. Alt dette betragtet er noget anseligt. Ialt dette forrentes ej
mere end 675 rd. og som, når ikke ulykkelige tilfælde har indtruffet,
kunne min gæld for mange år siden været betalt. Foruden det som
anført vil jeg nu tilføje, hvad jeg har tabt i min tid ved ulykkelige
omstærdigheder, søskade og menneskers bedrag.
Hans Kaster fortæller om hans deltagelse i et aktieselskab, der blev
dannet under den amerikanske krig (1776—1783) for at laste og ud
ruste et skib med varer til amerika, men freden kom, da skibet skulle
afsejle, så det måtte sælges med last og det hele og forårsagede et
stort tab, for Hans Kaster alene over 900 rd.
Han fortsætter: »I året 1771 døde en købmand her på stedet, boet
efter ham gik til fallit, jeg tabte derved 180 rd. 1777 gik en galease
herfra i efteråret, den havde varer inde for min regning og risiko, den
forliste, jeg tog et tab på 116 rd. Desuden har jeg tabt i det små ved
menneskers bedrag, som jeg ikke vil anføre af kedsommelighed og
græmmelse ved at nævne det. 1792 blev min steddatter gift, hun havde
ingen arv efter sin fader, hendes mand ejede intet, hendes udstyr og
understøttelse, indtil hun døde 5 år derefter, har kostet mig som be
visliggjort (se side 38) 700 rd. Og hvad har jeg ikke ydet på træn
gende beslægtede på min kones og min side, en søster, jeg havde i Jyl
land, og hendes børn og børnebørn, alt dette som meldt sammentaget
er noget anseligt at ernære sig ved hænders gerninger. Forsynet være
æret, velsignelsen gør huset rigt, jeg kan ikke tilegne mig den ære,
at min vindskibelighed har udrettet alt, det var forgæves tænkt og
sagt, men dette ved jeg og er fuldkommen overbevist om ved mig selv,
at jeg har med flid og stræbsomhed nøjagtig iagttaget mine hænders
gerninger og derved mit arbejde med flid og troskab imod mig selv
og andre mine medmennesker, som jeg har været noget anfortroet, i og
udenfor mit fag.
Herhos vil jeg ikke undlade at tilføje, hvad som har understøttet
mig at gå alle disse udgifters bestridelse imøde.
Først og fornemmelig har jeg Gud at takke, som har lagt velsignelse
i mine hænders gerninger. Så har jeg i året 1778 i klasse-lotteriet
vundet 200 rd. Min kone havde en brodér, som i nogle år opholdt sig
i Ostindien, kom hjem i året 1779, døde i København samme år; efter
ham arvede vi 1000 rd. Dette har hjulpet mig meget at udholde stødet
i påkommende tilfælde.
Herom kunne jeg have adskilligt mere at erindre mig selv betræf
fende, men for at lette sindet og hånden, som trykker mig, vil jeg i
dets sted, herhos tilføje, hvilke borgerlige forretninger mig af øvrig
heden har været pålagte og anfortroet som borger og indvåner her
på stedet.
Da jeg havde vundet borgerskab og gjort mit mester-stykke ved
vores amts-mester i Odense, som ligger 5 mil her fra stedet, hvorunder
alle rebslager mestrene i Fyns land sorterer, blev jeg i samme år 1767
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Prove i naturlig størrelse af en side med Hans Kasters smukke skrift

se teksten paa side 24.
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på byens rådhus udmeldt til en af byens 4 rodemestre, at inddrive
de puplique (offentlige) skatter for samme år, hvorfor jeg aflagde
god rigtighed.
1770 blev jeg udmeldt til en af taksere-borgerne, hvis forretning
er at forhøje og aftage borgerne i deres skatters pålæg efter bedste
skønsomhed for at lindre de uformuende og forhøje de formuende,
hvilket er en fatal forretning. 1772 blev jeg atter anden gang pålagt
at indtræde i samme forretning.
1773 blev jeg ved rådstuesamling af byfogeden og borgerskabets be
stemmelse valgt til en af byens respektive eligerede borgere, i hvilket
societet jeg forblev, endskønt jeg ofte var begærende at afgå derfra
indtil året 1790, altså i en curer i 17 år, og i de 3 sidste år formand
for dette societet, hvori alle byens anliggender blev distribueret, hvor
ved man er underkastet et meget vigtigt an- og tilsvar.
1783 blev jeg af kirkens direktører, sognepræsten og byfogeden an
taget til en af de 2 kirkens forstandere.
1786 blev jeg udmeldt som adjunctus ved denne bys overformyn
deri, men efter at jeg havde været derved i 2 år og min formand var
tilsinds at udtræde derfra, begærede jeg at aftræde, hvilket jeg efter
forestilling og bevilling af øvrigheden blev tilladt.
1789 blev jeg udmeldt tillige med 2 andre af mine medborgere at
sætte ekstraskatten. I samme år indtraf det efter kongelig majestæts
befaling, at en formueskat skulle udredes for de norske troppers ud
march på Skåne, og hvorom var befalet tillige, at taksere-borgerne for
modedes, at disse tilforladeligst måtte være vidende om deres med
borgeres forfatning, skulle tillige med stedets øvrighed og stiftamt
manden træde sammen for at fastsætte en ligning, efter enhvers for
mue, og derefter bestemmelsen på en bestemt dag bekendtgøre bor
gerskabet at give møde på rådstuen med skattens erlæggelse. Dette
var en ligeså fortrædelig som vigtig forretning, især for vi 3 med
borgere blev af de øvrige ansete, som de der havde været partiske i
skattens ansætning, og som det dependerede af os, hvad enhver burde
og skulle give. Det var langt fra os; øvrigheden ville råde med og gik
ofte forbi vore forestillinger i den formening, at derved ville ikkun
lidet indpartere til kongens bedste.
1794 blev jeg anden gang udmeldt til byens overformynderi, hvilket
jeg ene og alene forestod i de 4 påfølgende år, hvilket embede er en
af de vigtigste forretninger, som en borger kan pålægges, som dette
medfører mange vigtige ting at beobagte og et stort ansvar, som for
det meste angår de umyndiges vel.
1797 blev jeg valgt til kirkens værge. Jeg modtog dette embede med
glæde. Kirken var inden og uden forfalden. Efter direktionens begæ
ring, på min forestilling, påtog jeg mig i samme år kirkens reparation,
og bragte dette betydelige på det nu anseligste i god stand, direk
tionen til velbehag. Hvilket embede jeg endnu er anfortroet og agter
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at vedblive, så længe Gud under mig livet og mine kræfter tillader
at bestride det.
1799 påtog jeg mig at regulere og planere kirkegården, som fra de
ældre tider var i den største uorden. Dette foretagende gav mig meget
arbejde og mange fortrædeligheder af de afdødes familier, ved at ved
røre og påny ordne deres grave. Især og fornemmelig af den ringere
klasse, som lidet eller intet påskønner, et arbejde som dette fører med
sig til det almindeliges vel. Efter megen møje fik jeg dette møjsomme
lige arbejde bragt så vidt muligt i den skønneste orden til menig
hedens velbehag og kirken til en ringe bekostning. For min møje og
daglige tilsyn begærede jeg intet.
Det 3. bind af H. Kasters optegnelser er en bog i kvartformat med
følgende indskrift på bindets etikette.

»Jord-bog tilhørende mig undertegnede
Hans Kaster.
Indrettet år. 1786.«
På første side skrives følgende:
»Til min egen sande fornøjelse, såvel til mine børns eller andre efter
kommende ejeres efterretning, haver jeg underskrevne til en bestandig
erindring i denne bog indført til hvilke tider jeg er blevet ejer af mine
jorder, samt de årlige intrader og udgifter af disse ejendoms jorder,
såvel som af Tegltoften som de på Øster og Vester Hede.
Faaborg, den 28. november 1786.
Hans Kaster.

Ved min ankomst her til Faaborg i året 1767 den 2. januar bekom
jeg, ligesom min formand til dato haver nydt, frihed af fæsteren til
Tegl-toften, mad. sal. Mahls, at have en fri adgang til toften. Ja,
en større frihed end min formand kunne opnå, for en simpel årlig afgift.
I året 1770 blev Tegltoften solgt til en købmand her i Faaborg af
kloster-direktionen i Odense, efter sigende for den summa 160 rd. Dog
derhos med den betingelse: når fæsteren ved døden af gik, da kunne
den rette ejer, navnlig: Peder Thomsen, modtage denne tofte til arv
og ejendom. Imidlertid og så længe fæsteren levede, skulle hun betale
den årlige indgåede afgift til den daværende ejer, Thomsen, med 2 rd.
2 m. og 8 sk. og iøvrigt holde sig sit fæstebrev efterrettelig på fælles
sider til urokkelig efterlevelse. Som daværende ejer af Tegl-toften
Peder Thomsen, på 2. år derefter ved døden afgik, fik enken i sinde
at sælge bemeldte tofte, og købte jeg den af hende med samme ret og
rettighed efter udstedte skøde fra Odense hospitals direktion og gav
jeg hende nemlig mad. Thomsen for samme, efter akkord, den summa
300 rd. Dette skete i året 1773 den 5. september. Som jeg nu var blevet
ejer af bemeldte tofte, tillod fæsteren mig en friere adgang i toften,
som jeg adskillige gange havde toften af fæsteren for en årlig afgift
12 rd. i leje, for at pløje og beså den, for at den kunne blive desbedre
dyrket og besået med kløver.
I året 1778 købte jeg på auktionen efter Jacob Sørensen, Heste-
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møllen, boende uden for Langs mølle, i det såkaldte Slukefter, en kile
jord, omtrent 3 skæpper land, beliggende straks neden for toften langs
alvejen fra Kloster-port, i bredden på den nordvestre ende 50 skridt,
eller som det endnu tydeligt kan ses på den krumning, som er på sten
gærdet, derfra i lige linie til al vej en. Derfra i længde langs med toften
ad Kloster-port 112 skridt, ganske spids til enden. Denne kile jord ko
stede mig ved hammerslag med alle pågående udgifter efter auktions
konditionerne i det hele 46 rd. (min avinds-mand, min nabo tillige, en
N. M., var den, det mange var bevidst, som drev denne jord op på auk
tionen for mig).
På denne kile jord hefter en årlig afgift 12 sk. og ej mere, som ses af
det mig meddelte skøde af ovenmeldte år, den 11. juni 1778. Det er
og den eneste specielle udgift jeg har af mine jorder at svare af de
såkaldte jordskylds-penge, som hidrører fra den benævnte kile jord,
som tjener til efterretning for efterkommerne.
Som jeg nu tillige var bleven ejer af denne kile jord, som lå
tilfælles uden hegn, sid og til dels skarp jord, og gav så at sige ingen
afgrøde, formedelst den bestandige kørsel og gang for det almindelige,
så var det jeg faldt på de tanker at indhegne samme til toften. Nu
begyndte jeg at samle sten til et gærde om denne herlige ejendom
til nytte og gavn for mig og mine arvinger. For nu at få dette an
seelige iværksat og fuldført, resolverede jeg at købe 2 sten-høje af
Svanninge bønder, noget uden for Set. Olufs kilde på Svanninge mark.
Den tid var stenene ej i nogen synderlig pris, og i særdeleshed de så
kaldte sten-kister eller kæmpe-høje, dette skete i året 1780. Akkorden
var sluttet vidnefast således: at al den sten, som fandtes i højene, set
og ubeset, skulle tilhøre mig for den akkorderede købe-sum, ialt 6 rd.
for begge dele, samt tillige: når jeg havde skilt sten-kisterne ad, så
ledes at de kunne bortføres til det sted, hvor jeg ville have dem lagt,
skulle det under samme akkord ske. Nu begyndte jeg at opgrave sten
højene, blev ved med 2 mænd i 3 uger og fandt jeg en over al måde
mængde sten, jeg antog 2 mænd at bore og sprænge de største sten
med krudt, hvoriblandt var de som gav mig 24 svære læs sten for
uden de som jeg kløvede med ild, kostede boringen mig pr. kvarter
10 sk., de lagde selv det behøvende krudt til (12 rd.). Nu begyndte
bønderne at blive opsætsig og ville ikke køre denne mængde sten bort
for den akkord, som var sluttet imellem os. Jeg fandt det billigt at
give dem tillæg, eftersom jeg havde været så heldig i mit blinde køb.
Jeg tilbød mig, i fald de uden ophold straks ville begynde at køre
stenene hen til det akkorderede sted, nemlig at lægge dem langs med
min tofte, da ville jeg give dem lige så meget til, som vores akkord
var. I manglende fald og hvis dette tilbud ej blev antagelig, ville jeg
søge dem med lov og ret, og henholde mig til den engang sluttede
akkord. De antog efter få dages betænkning mit gjorte tilbud og jeg
bekom ialt 300 store læs sten og derover til næstkommende forår.
Disse sten hjalp temmelig vel, dog forslog de langtfra ikke, jeg lod
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sprænge lige så mange ude på hederne, som blev mig velvillig given,
blot for at skille dem af dermed, som ejede jorden.«
Nu følger den i Faaborg byarkivs bog (ved Hakon Müller) gengivne
skildring af sagen med gærdet, skildring af andre fortrædeligheder,
som påføres af Peder Michael samt en redegørelse om skellet til
agent Plougs have.
I den her nævnte »Jord-bog« findes nu år for år optegnet regn
skaber over jordernes dyrkning og avling. Her vil blive anført regn
skabet for året 1791. Det giver os et godt indtryk af, hvorledes en
håndværker i datidens købstad skaffede sig de fornødne fødevarer og
andet til husførelsen nødvendigt.
»Jeg har anført, at fæsteren, mad. Mahl, døde i efteråret 1790. Fra
året 1791 begyndte jeg at anføre følgende som en ny beregning på
Tegltoftens udgifter og indtrader. Det første år er som anført 1791.

Udgifter.
Renterne af 636 rd. å 4 pct..................................................
For gødning at lade udføre fra min gård og i toften
af pløjemændene: Peder Bjørn og Søren Peder
sen af Katterød med 3 vogne i en dag. De under
holdt dem selv med føde, ved mig bekom de øl
og brændevin, gødningen var fra 3 køer i 3 år,
akkorderet derfor ...............................................................
For øl og brændevin .............................................................
Dette år lod jeg toften ved Langs møller mellem
pløje, som man kalder 3-pløje, derfor .................
Den 19. maj blev toften atter pløjet og besået af
ovenmeldte 2 Mænd og blev da udlagt 4 tønder,
4 sk. 2 rad. byg, å tønden 2 rd. 2m., er..............
Den sædvanlige pløje-løn pr. skp. 25 sk.....................
For øl, brændevin og drikkepenge ................................
Den 16. august blev den byg høstet med 2 jern
i iy2 dag ................................................................................
3 optagere å dag pr. mand 10 sk....................................
Kost og tæring for 5 folk i 1% dag — person å
dag 1 m......................................................................................
Dette korn blev mere end mådelig opbunden og
bekom jeg 35x/2 trave bånd at binde med for . .
Indkørt med Tienden i 14 læs å læs 1 m.....................
Konsumtion og tæring ........................................................
Den 19. september begyndt at tærske på denne byg.
Tienden fradraget blev til Aftærskning 32 tra
ver. . Dette år akkorderede jeg med tærskerne
travevis på egen kost, å 18 sk. pr. trave, beløb
sig til .........................................................................................
Efter denne måde finder jeg mig bedre holden,

25 rd. 2 m. 8 sk.

4 rd. 0 m. 0 sk.
0 rd. 3 m. 0 sk.
4 sk. 0 m. 0 sk.

10 rd. 3 m. 0 sk.
9 rd. 0 m. 0 sk.
1 rd. 2 m. 0 sk.

0 rd. 3 m. 0 sk.
0 rd. 2 m. 13 sk.
1 rd. 1 m. 8 sk.

0 rd. 4 m. 0 sk.
2 rd. 2 m. 0 sk.
1 rd. 1 m. 8 sk.

6 rd. 0 m. 0 sk.
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lad være, disse folk tjener flere penge, men der
imod sparer jeg min kost. På lige mange traver
har de tilforn behøvet 5 å 6 uger og i dagløn
14 sk.
Udgifter i det hele er ........................................................ 71 rd. 5 m. 5 sk.
Ved aftærksningen bekom jeg ialt 36 tønder 2 skp.
af denne udsæd. Denne slags byg kostede ved
juletider pr. tønde 1 rd. 4 m. 8 sk., beløber sig
for ovenanførte 36 td. 2 skp., som beregnet til
intrader ..................................................................................... 65 rd. 0 m. 10 sk
som fradrages udgiften, hvoraf erfares: at ud
giften overstiger med........................................................
6 rd. 4 m. 11 sk.
På samme måde opgives regnskaberne for de følgende år, som ud
viser:
1792 overskud ........................... 9 rd. 2 m. 14 sk.
1793
—
4 rd. 1 m. 10 sk.
1794
—
5 rd. 1 m. 4 sk.
1795
—
6 rd. 5 m. 4 sk.
1796 underskud......................... 2 rd. 4 m. 1 sk.
I sit ægteskab med Anna Margethe Alsing (brylluppet fandt sted
4. juni 1767), der blev et lykkeligt og harmonisk ægteskab, fødtes 2
sønner og 2 døtre:
1 dødfødt datter den 10. april 1768.
1 dødfødt datter den 2. august 1769.
1 søn Peder den 8. juli 1771.
1 søn Hans den 20. august 1778, død 4. marts 1779.
Det var altså kun sønnen Peder, der levede og fortsatte slægten.
Om ham fortæller Hans Kaster:
»Jeg har sagt (side 24), at jeg har antaget mig adskillige, som be
kendt såvel af min kones som min egen beslægtede, herom vil jeg
nævne en af mine søster-sønner, hvis forældre boede i Randers i Jyl
land. Jeg anmodede dem om at lade denne søn komme til mig, navn
lig: Søren Busch3), hvilket skete i året 1776. Han var 9 år gammel
og min søn Peder 2 år yngre end hin. Disse børn fattede kærlighed
til hinanden så fortrolig, hvilket ofte mangler imellem søskende, hvil
ket i særdeleshed fornøjede min kone og mig. Busch har jeg antaget
for at lære professionen, men min søn havde jeg fattet det forsæt at
holde ham til bogen eller pennen, hvilken af delene jeg i tiden fandt
ham bedst bekvem til. Jeg ønskede ham gerne det gode, at han med
tiden måtte vinde sit brød på en lettere måde end som jeg var under
kastet, denne truble profession, hvormed jeg har igennemgået så
mange svære byrder og besværligheder. Min søn og Busch fulgtes nu
ad i to å tre år i skole, men da Busch, som var elleve, ansås bekvem
til at kunne forrette noget, måtte han blive hjemme og arbejde med
i) født september 1767, søn af skræder Jens Busch.
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hvad han kunne på banen. Dette var noget ubehageligt, at disse gode
venner på den måde skulle skilles ad i deres skolegang. Da min søn
kom i erfaring om, at jeg havde i sinde at holde ham til bogen, blev
han meget mismodig, bad mig meget, at han måtte lære sin faders
profession. Jeg forestillede ham, hvor svært det var, hvad jeg havde
udstået ved den, altså var det mit ønske at se ham på en anderledes
måde forfremmet, hvorved han på en lettere måde kunne vinde sit
brød i verden, som jeg forestillede ham på den fornuftigste måde at
være ham til eget gavn og bedste. Han tiede til alt dette, men nu
holdt han så meget desmere an med moderen, at hun skulle tale for
ham ved mig, at han måtte komme til at lære professionen såvel som
broder Busch, hvilken sidste, det vi bemærkede, idelig opmuntrede
ham til, at de kunne være samlede hos hinanden. Alt hvad moderen
forestillede ville ikke frugte, han vedblev med gråd og tårer at bede
sin moder, at hun ville overtale mig til, at han måtte ligesåvel som
Busch lære sin faders håndværk, han havde ingen lyst til at lære
noget andet. Moderen sagde til mig: det er ikke godt, efter det gamle
ordsprog, at tvinge sine børn til de ting, som de ingen lyst har til, og
måske det kunne ikke blive ham til nogen forfremmelse, så ville det
i sin tid påføre os sorg og græmmelse, og siden han har sådan lyst og
attrå til professionen, så lad ham lære den, når ej andet kan være.
Jeg måtte nu lade mig det bifalde, det var en glæde imellem disse
unge mennesker, at de daglig kunne gå samlet på banen, og må jeg
sige med sandhed, at disse børn gjorde mig stort gavn, med troskab
og flittighed i arbejdets fortsættelse, så at jeg med mine andre lære
drenge om en kort tid, eller rettere, da 2 år var forløbne, hvad spinden og anden små arbejder betræffende, kunne jeg behjælpe mig med
dem. De levede fornøjede og elskede hinanden som brødre, og de nød
lige så godt ad i daglig omgang, sæder og klæder, her blev ingen for
skel gjort på dem. Busch fortjente alt det gode tilligemed min søn,
og som folk sagde: at ingen forskel var på dem, uden dette: at Peder
blev højere i vækst end som Søren. De blev og begge til een tid og
dag gjorte til svende i amtet.«
Hans Kaster vedblev hele sit liv at nære en meget stor interesse for
Norge og norske forhold, og tankerne har tit dvælet ved fødebyen.
I året 1782 opnåede han da at komme en tur til Trondhjem, hvor han
opholdt sig en måned hos broderen Gunder Kaster. Han har jo nok
besøgt alle sine gamle venner og bekendte, i hvert fald omtaler han,
hvorledes han ved et besøg hos Weybye råder denne til også at sætte
den yngste af sønnerne i rebslagerlære ligesom de to ældre. De gamle
fortrædeligheder med Hans Jensen Weybye må nok være blevet skre
vet i glemmebogen, for Hans Kaster holder stadig forbindelsen ved
lige, også efter at sønnen Christian Hansen Weybye har overtaget ba
nen efter faderen i 1790.
I året 1792 er skipperen Simon Hempel fra Faaborg i Trodhjem og
har velsagtens haft breve og hilsner med fra Hans Kaster, thi han
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planlægger da sammen med Hans Kasters broder at gå til Weybye
og spørge ham, om han vil tage H. K.s søn Peder og søstersøn Søren
Busch i arbejde.
Hans Kaster og hans kone drøftede nu længe frem og tilbage, hvor
ledes de skulle ordne hele spørgsmålet og blev endelig enige om, at
Peder alene skulle rejse til Trondhjem i foråret 1793, men de turde
ikke sige noget derom til de unge svende, fordi de vidste, at det ville
bringe en stor sorg den dag, de skulle skilles. Imidlertid fik sagen en
lykkelig løsning, for da Peder rejste til Trondhjem, fik Søren Busch
en plads i Sønderborg hos en syg rebslagermester ved navn Andreasen
(som var gift med en enke, hvis første mand var en brodersøn af Hans
Kasters kones første mand). Andreasen døde 1798, og året efter blev
Søren Busch gift med den ældste datter og overtog forretningen i
1802. Samme år dør svigermoderen, en søster til S. B.’s kone bliver
gift 1803 med en guldsmed der i byen, og en yngre broder kom i reb
slagerlære hos Peder Kaster i Faaborg. Søren Busch arbejder forret
ningen op og bliver en velstående mand.
Den 16. april 1793 rejste så Peder til Trondhjem. Det har jo været
en stor beslutning for Hans Kaster og hans kone at tage at sende den
eneste søn ud på en så lang færd. Hans Kaster gav sin søn et af
skedsbrev med, og en afskrift af dette brev er indført i folio-bind I.
Det fylder over 14 hele foliosider og indeholder både gode råd og vej
ledninger til sønnen. Da en del af det fortæller om Hans Kaster selv,
vil der derfor følge nogle uddrag af det.
»Hvad jeg hermed vil have sagt er dette: I et af alt, hvad jeg så
gerne vil have dig påmindet om, er, stræb i det ringeste at vedlige
holde, ved øvelse, den kundskab, du har i skriven og regnen. I det
første er du mest fejlende udi, betænk søn, at det er dig en magt
påliggende videnskab. Du erindrer dig meget vel vil jeg håbe, hvad jeg
så ofte har fortalt dig, gentagende nok mig selv betræffende, at jeg
i mine børneår har lært såre lidet at skrive, aldeles intet at regne.
Ca. 10 år kom jeg i min lære, og nu gaves her ingen lejlighed for mig
at tænke på bedring, ingen påmente mig, min fader var ej til stede,
og jeg en rå ungdom underkastet tvang og trældom. Tænkte lidet eller
intet på den tilkommende tid. Da mine læreår var ude, havde jeg for
glemt min skriven, jeg kunne næppe skrive mit eget navn. Derimod
har jeg på ene hånd lagt mig efter at stemme og spille fiolen, ikke
efter noder, men blot efter gehør. Men hvad sker, da jeg var kommen
til den skels-alder og jeg med fornuftens brug kunne indse denne
mangel, og at dette ville sætte mig ud af stand nogen sinde at opnå
nogen forfremmelse i det, jeg havde lært, og som min profession vir
kelig udkræver, dette umiskendelige gode. Forsynet gav mig lyst og
tilskyndelse selv at lægge min bedste flid, at øve mig i skriven, hvilken
forsømmelse angrede mig meget, hvorved jeg så meget mere af hi
gende drift og stræbsomhed arbejdede med mig selv, thi både tid og
formue forbød mig at antage nogen til undervisning. For nu at øve
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mig i retskrivning lånte jeg originale dokumenter, lod mig undervise
af en kyndig, ved gennemlæsning at skrive så meget jeg kunne fatte
deraf ortodoks og ponctuelt.
Som det var en måde, at en del som kunne vejes i banen, mødte
skipperne der at modtage vægten på tovværket, de skrev i alminde
lighed vægten på fjæleværket i banen, derefter aderet og divideret i
bismer-pund og våger, hvilke beregninger blev gerne stående uudslettede. Jeg betragtede dette nøje og øvede mig i dette flitteligen ved
prøvestykker, blev ved så ofte tiden tillod mig det i aftenstunden i
enrum, indtil jeg blev kundskabet om forholdet. Således har jeg ved
gentagne øvelser vundet fattelse i de 4 specier, såmeget i skriven og
regnen, at jeg siden da jeg blev min egen, har selv og uden nogen
hjælp, selv forfattet mine regninger, som til dels har været betydelige,
både til leverancer og handelsmænd, uden nogen tid at stå til rette
for mislig beregninger. Søn, du er selv vidende, ikke til det første
hvad min øvelse anbelanger, det forstår sig selv, men i det sidste er
du overbevist om, at det forholder sig som anført. Beflit dig på at
skrive, om ikke en sirlig, så dog en vel bogstaveret og læselig skrift.
Ved øvelse i skrivning kan du vinde meget. Du skal vide: stræb med
dig selv at indvikle lysten, så skal du ubemærket i tiden erfare virk
ningen deraf; jeg taler og skriver dette af egen erfarenhed. Læs flit
tig lærerige skrifter. Således og ved adskillige lejligheder har jeg til
dels vunden den liden kundskab, jeg har herom, så meget kan du og
vinde. Betænk søn, du har allerede meget forud af lige alder med
mig, som da jeg begyndte med tillæg af din skolegang. Eftertænk føl
gende, at du ej til sin tid skal vorde anset slet og aldeles uduelig i det
borgerlige selskab. Jeg forstår herved de publique forretninger som
borger, her eller andre steder i verden, efter lov og anordninger øv
righeden kan pålægge dig. Det må til alle tider være dig en magt
påliggende sag, at du kan vorde anset for nogenlunde bekvem, således
at du harmonerer med dine lige. Fuldkommenheder i det, som er uden
for dit fag, kan ikke med nogen god føje forlanges af dig, dog så meget
som sagt. Således har jeg tænkt, såvidt bør du og at tænke, ved at
erindre din faders kærlige forholdsregler. Du ved, hvor ofte jeg er
blevet pålagt vigtige borgerlige forretninger, dem jeg ikke har kunnet
modsige, i tanker at blive befriet derfor, dels ved øvrighedens udmel
delse, dels ved valg af mine medborgere, hvorved jeg har været under
kastet adskillige fortrædelige bekymringer, an- og tilsvar, endog på
de højere steder, nu mere end som forrige tider er underkastet et nøj
agtigt regnskab, formedelst de mange, for nogle år siden, oprettede
revisions-kontorer, hvor alle regnskaber skal indleveres, hvad det pu
blique angår, revideres inden de vorder approberet. Jeg har Gud
være lovet altid redet for mig. Altså endog i deslige forekommende
omstændigheder er det end og faldet mig i tankerne at anføre
noget for dig herom, hvoraf du kan gøre dig forestillinger om til
kommende ting, hvoraf du kan indse, hvor nødvendigt det er i tide
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at tænke på deslige ting; lad være om du måske aldrig bliver an
modet derom, i modsat fald vil du befinde, forud at gøre sig nogle
begreber derom, det oplyser forstanden og gør dig nogenlunde skik
ket, ved foregående betænksomheder, at gå det imøde, når påfordres. Jeg håber og tiltror dig, at du med agtpågivenhed arbejder
med dig selv, nedrig handlet om du ikke adlyder din faders gode
forestillinger. Gør du det, da vil du vinde ligeså meget i det ene som
det andet, som jeg har vundet, om ikke mere.
Hvad de herhos vedhæftede blade1) anbelanger, hvilke angår pro
fessionen, dem har jeg, hvad en del deraf angår, selv forfattet, de øv
rige har jeg ikke sparet hverken umage, penge og adskillige villig
heder, for at bekomme dem, blot for at eje dem, for at få den nøjeste
indsigt i det som henhører til mit fag. Den kundskab som jeg behøver
i henseende til professionen, har jeg inde, følgelig kan jeg undvære
dem (tabellerne). I så henseende overlader og meddeler jeg den til
dig. Du vil finde i den alt det reelle, af alt det som henhører til pro
fessionens fortsættelse, og vel mere end du behøver i den del. Du fin
der derudi underretninger på arbejdsmåden, såvel på admiralitets som
coffardie. Det første sker på indsigterne, den ordinære måde er meget
brugelig, det øvrige som forfalder, lærer sig selv ved praktisk ved
daglig øvelse og iagttagelser, hvortil hvert især henhører. For at undgå
fejl, har jeg selv egenhændigt afskrevet det hele, hvert ord, tal og ru
briker, hvilket er sket i året 1763, da jeg conditionerte i København.
Dette er noget, som jeg ikke kunne eller ville betro i fremmedes
hænder.
Fra pagina 1—6 inclusive er efter den brugelige måde på kongens
bane på Bremerholm, hvorefter arbejdets fastsattes, meget mere hen
hører til samme, det var mig ikke muligt at bekomme det hele. Pag. 7
indeholder en prospekt til vores mester-stykke, har jeg selv beregnet
og tegnet, hvilket jeg ej nogensinde har set i den form hos nogen, og
næppe skal det findes hos nogen; jeg har foretaget mig dette til egen
fornøjelse. Prospekterne er alle forskellige, ligesom de er de vigtigste
og betydeligste i henseende til kundskaben i om alt det øvrige i pro
fessionen, de er i tallet 40.
Dog må jeg endnu erindre pag. 10, 3. spalte, er tillige en af de betyde
ligste kundskaber, hvo som ikke forstår dette, kan intet betydeligt
arbejde i det store påtage sig. Så findes og en tabel, som er brugelig
på de steder, hvor det er en måde, at bygherren, ved skibsbygmesteren
lader sig opgive skibes længde, dybde og bredde, samt på hvilken
måde skibet skal udtakles; her må rebslageren være kundskabet ligeså
fuldkommelig som takkelmesteren, hvorledes tovværket skal fare,
længde og tykkelse, som de alle er forskellige, alt efter skibets udtakling, når det stående redskab indsættes. Hvad løbende angår, såsom
ankertove, kabeltove, pertliner, varpetrosser og tros-værk, bliver blot
i) En afskrift af de på side 22 anførte tavler og tabeller.
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indrettede efter skibets drægtighed, så meget som der udfordres.«
Det er meget interessant her at få oplyst, hvorledes Hans Kaster
selv har skaffet sig sine kundskaber og sin indsigt i sit fag. Man må
beundre ham for hans store energi, noget almindeligt dusinmenneske
har han sandelig ikke været.
Vi er også heldige at kunne følge Peders rejse, thi i Hans Kaster
samlingen i Faaborg byarkiv findes opbevaret et brev fra Peders me
ster Christian H. Weybye samt et fra Peder selv sendt fra Trondhjem.
Brev af 30. august 1793 fra C. H. Weybye.

»Velædle hr. Hans Kaster.
Meget ærede gode ven.
Deres skrivelse til mig dat. 20. juli er mig rigtigt leveret af Deres
kære snilde søn, hvorfor jeg på det aller hjerteligste aflægger min
taksigelse for Deres gode velmente skrivelse, og ønsker tillige at disse
mine linier måtte indtræffe Dem, Deres snilde kære kone og ærede
familie udi alt optænkende velgående, hvilket ønske jeg alle tider
måtte indhente fra Dem vil blive min sande fornøjelse. Jeg må lade
ærede gode ven vide i største sandhed, angående om Deres kære, snilde
søn. Og det i en redelig tænkemåde, over hans smukke opførsel, både
i mit arbejde og der foruden den tid; så jeg hidtil denne tid er og
bliver og har været fornøjet over hans ankomst til mig, jeg ønsker så
vist, at han, den bedste søn, måtte finde sig så velfornøjet hos mig,
som jeg om ham, o! da ville det alle tider være en sand fornøjelse, for
os begge, at omgås med den venlighed og højagtelse, det ene med
menneske skylder hinanden, jeg forsikrer Dem som en kær fader, at
De har den største ære og glæde af Deres søn, som nogen forældre i
verden kan vente: De sender Deres barn ud på verdens skueplads,
hvor mange anledninger der kan gives til skildre en ungdoms uer
farenhed ved listige tillokkelser, både i et og andet, som min ven ved
bedre end jeg vil melde, men overalt kan ædle ven tro mig, Deres søn
er en tilstrækkelig moden karl i et og alt, fik at passe sig selv; hans
største fornøjelse er at skøtte sig selv, eller også at være ved mig,
når tiden tillader at tage sig en fornøjelse. Altså er jeg virkelig vel
fornøjet med ham. Deres kære søn beder mig på det allerhjerteligste
at lade hans kære forældre og alle bekendte venner være hilset, at
han lever både frisk og vel og finder sig velfornøjet for nærværende
tid at være i Norge.
Jeg har at hilse min ven fra min kære fader, han bliver nu ret
gammel, men dog frisk, og stræber sent og tidlig med sin avlsgård,
men min fader er kun i mådelig omstændighed. Jeg måtte for 3 år
siden påtage mig hans hele gæld, summa 1200 rd., at skal afbetale på
mine kontoer på mild kondition tid efter anden, og Vs af min arbejds
løn på hver regning til skibene. Hvad synes min ven: var det ikke et
smukt stykke gjort af en søn mod sin gamle fader. Det er sandt min
fader sidder med en smuk gård, selv-ejendes, og gode møbler, hvilket
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alt er pantsat og tinglyst til mig, når han ved døden afgår, hvorved
jeg kan dog vente erstatning igen. Nu er da alt så min fader lykkelig,
så længe Gud forunder mig helsen, lykke og livsdagene, så er der
ingen som kan fratage ham noget, men sidder urørt så længe han
lever. Flittig hilsen fra min kone til Dem og respektive familie, min
velsignede snilde kone erindrer at have haft den ære og hilset på Dem
den tid hr. ven var i Trondhjem, for min kone var den tid hos bager
enken, madame sal. Steen, og der var hun i 15 år lige til jeg blev gift
med hende. Gud ske evig tak, jeg træffe et godt menneske til kone,
og tillige et ejegodt gemyt til at modtage så store byrder, som udfordres til sådant stort brug som jeg haver i henseende til mange folk
at dirigere. Min kære kone ligger nu atter igen i barselseng med 1 søn,
som, Gud være lovet, gik alting vel og godt, hvilket er allerede det
4. barn, hvoraf er 2 sønner og 2 døtre. Jeg hører af Deres kære søn:
at De havde lyst i høst at rejse til København, vær så venlig at se til
at finde, hvor min kære søster konditionere, hendes navn er: Maria
Elisabeth Weybye og hendes herskabs navn: Konferensråd Colbjørn
sen, boende formodentlig i Amaliegade nr. 71, da at kære ven ville
behage at hilse min søster meget flittig fra mig og min kone samt
vores slægt og venner at vi lever Gud ske tak vel; nu må jeg slutte
for tids skyld. Jeg aflægger nu herved min kærligste og venligste
kompliment til respektive familie, og ønsker dem alle at leve be
standig vel.
I største hast. Fra Deres ven
Christian Hansen Weybye.
Trondhjem, den 30. august 1793.
PS. Kære hr. ven. Ville han bevise mig den tjeneste til foråret at
forskaffe mig: 1 anker af den bedste mjød, som kan bekommes, jeg
vil gerne betale den dyrt, når den kun er af den oprigtigste, ligeledes
1 kvarter af den bedste sort sukker-kavringer hos Deres bager, i
Faaborg bages bedre velsmagende kavringer end i Trondhjem, altså
anmoder min kone mig, at udbede uden fortrydelse hr. ven ville be
hage at besørge mig ommeldte med lejlighed. Regning på samme ud
bedes, og ordre om pengene skal betales af mig til Deres kære søn
eller til Deres hr. broder. Kære ven, tilgiv at jeg tager mig denne
o venmeldte anmodning, Dem kun til incommedasion, men jeg skal om
muligt er, være til Deres igen tjeneste. Deres kære søn udber til sidst
at lade hilse alle og enhver som kender ham, men fornemlig sin hulde
ven og broder, sit søskendebarn.
Gud være hos Dem. Adjø. Lev altid vel.
C. H. Weybye.
Peters brev er også interessant at læse. Det viser, hvorledes børn
dengang tiltalte deres forældre, og er sikkert ganske typisk for tiden
i slutningen af 1700-tallet. — Det lyder således:
Hjerte elskede kjære forældre.
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Da jeg med denne gode lejlighed ej kan undlade mig ikke at skrive
dem til og takke for deres forældrelige kærlighed imod mig og jeg
vil ønske, at jeg igen som en lydig søn bør kunne erlægge min yd
mygste taksigelse.
Nu indser jeg først hvad gavning jeg har både af det jeg har lært
og min øvrige leve-måde og opførsel; jeg er både agtet og æret af
alle min bekendte. Jeg takker forsynet som hidtil har givet mig det
pund, og Gud lad det heller aldrig vige fra mig, dernæst mine kære
forældre, som fra min barndom har holdt mig dertil, Gud give dem
lykke og fremgang i al deres forehavende.
Jeg lader dem vide, at jeg i disse dage har været og beset et af
Norges de største værker, det er et kobber værk, Røros kaldet, det
ligger 16 mil fra Trondhjem og til fjelds. Der så jeg fra først og til
sidst hvorledes det bliver forarbejdet. Først var vi i gruben og beså
os der, vi var 400 fod under jorden, og hvorledes de minede malmen
ud af fjeldet, vi måtte have bjergdragt på os og fakler i hånden at vi
kunne se at komme frem og tilbage. De fyret 3 miner af, mens vi var
dernede, men Gud bevare os, hvad knald det gav, det var som hele
fjeldet skulle have falden ned på os. Til en mindelse så fik jeg til en
foræring to malmstykker, det ene sender jeg dem. Det andet stykke
beholder jeg selv. Der findes en sten i det ene hjørne af kassen, det
er malmen i råmaterie, siden bliver den brændt 9 gange inden det
bliver til rent kobber. Jeg besøgte samme gang farbroder Michael
Kaster, han blev så fornøjet, da han fik at vide, at jeg var hans
brodersøn. Vi spiste der til middag og holdt os op en 4 timer, tiden
tillod os ikke mere, da vi ville til byen samme aften, han bor 5 mil
fra Trondhjem og de norske mil er lange. Han fortrød endnu på, at
han ikke besøgte ham, da han sidst var i Trondhjem. Weybye betalte
hest for mig hele vejen, så det kostede mig ikke andet end drikke
pengene og fortæring for de dage, vi opholdt os på Røros. Jeg kan
ikke beskrive så artig som disse folk var imod mig ved alle lejlig
heder, alt for min faders forhold i forrige tider nyder jeg nu godt af
alle de, som kendte og har kendt ham.
Hermed følger noget til dem, men det er fra Weybye alt sammen,
så nær som den øverste laks, den er fra mig, og den er de så artig at
levere Martine for hendes beviste artigheder imod mig, det er kun
lidet, men bedre henimod høsten, skal de såvel som hende få sild
og andet mere.
Jeg beder at hilse alle gode venner, såvel dem i Svendborg som i
Faaborg. Jeg skriver de gamle til i Svendborg med det første. Jeg
henlever deres lydige søn indtil min død.
Trondhjem, den 22. juli 1794.
Peder Kaster.
På foden har Hans Kaster noteret:
Dette brev med samt de tilsendte varer fra Weybye bekom jeg hertil
den 9. september fra København ved skipper Anders Wahl.
Forsendelsen har således været undervejs i l1^ måned.
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Af indholdet af disse breve fremgår det jo tydeligt, at forældrene
kun havde glæde af Peders opførsel og levned i den tid han opholdt
sig i Norge.
Hjemme i Faborg var steddatteren imidlertid blevet gift, men ægte
skabet varede kun nogle få år, thi hun døde i barselseng ved det tredie
barns fødsel.
Hans Kaster har meget omhyggelig og nøjagtigt opnoteret, hvad hun
fik i medgift. Da det på en udmærket måde viser indretningen af et
nystiftet hjem for unge håndværkere på den tid, skal her anføres,
hvad Hans Kaster har skrevet:
»Optegnelse på hvad vi som forældre har givet vores datter Martine
Maria Weyrgang i året 1794, da hun trak ind i vores lejebod i Grønne
gade, for det første til en medgift som bestod i følgende:
1 kakkelovn med kobbertud og låge, så og en fod
dertil, kostet ved indkøb.............................................. 15 rd. 0
En udtræksseng med tilbehør med omhæng............ 5 rd.
Derudi:
1 blåstribet underdyne, værdi ......................................... 9 rd.
1 blåstribet underdyne, ligegod og af værdi .... 9 rd.
2 lange, blåstribet hovedpuder å 2 rd......................... 4 rd.
2 mindre, rødstribede hovedpuder å 1 rd. 4 m.......... 3 rd.
2 trækpuder med overtræk å 1 rd. 2 m..................... 2 rd.
1 overdyne ..................................................................................... G rd.
Til en pigeseng:
1 gulstribet underdyne............................................................ 7 rd.
1 gulstribet hovedpude............................................................ 1 rd.
1 rød- og grønstribet overdyne......................................... 6 rd.
1 rød- og grønstribet hovedpude...................................... 1 rd.
2 par nye hørgarns lagner å parret 3 rd.................... 6 rd.
6 par nye blårgarns lagner å 1 rd. 4 m.................... 10 rd.
1 par fine pudevår ................................................................. 1 rd.
1 fin ny drejlsdug med 12 servietter
...................... 8 rd.
1 ny blårgarnsdug med 12 servietter, smårudede .. 6 rd.
1 ny hampgarnsdug med 12 servietter i mønster . . 5 rd.
6 nye hampgarns grovstribede duge............................... 6 rd.
6 nye hampgarns håndklæder ......................................... 2 rd.
6 finere hampgarns håndklæder .................................... 3 rd.
En grønmalet egekiste med beslag ............................... 6 rd.
3 tinfade og 1 øre-skål, vægtig 10 lod ...................... 2 rd.
En malm-morter med støder .............................................. 3 rd.
En kobber-kedel — % tønde ......................................... 6 rd.
En the-kedel ................................................................................ 1 rd.
Et fyr-fad af kobber................................................................. 0 rd.
6 stk. rød- og blåstribede bengalisk omgang å stk.
4 mk. til omhæng til 1 seng ......................................... 4 rd.
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m. 0 sk.
0 m. 0 sk.
0 m.
0 m.
0 m.
2 m.
4 m.
0 m.

0
0
0
0
0
0

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

0 m.
2 m.
0 m.
0 m.
0 m.
0 m.
2 m.
2 m.
2 m.
0 m.
0 m.
0 m.
0 m.
0 m.
3 m.
0 m.
4 m.
4 m.
2 m.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
12

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

0 m. 0 sk.

En ege-dragkiste af gammeldags facon ...................... 6 rd. 0 m.
Et ege-slagbord ........................................................................... 2 rd. 4 m.
En liden dragkiste ................................................................... 3 rd. 0 m.
4 stole, nye, fra Flensborg, å stk. 7 mk..................... 4 rd. 4 m.
En æbleskive-pande af kobber ......................................... 2 rd. 1 m.
En potte af kobber ................................................................. 1 rd. 0 m.
2 middelmådige, nye jern-gryder med jern-greb . . 1 rd. 2 m.
2 vogn-puder og 2 hoved-puder .................................... 2 rd. 0 m.
2 blåternede nye overtræk til puder ........................... 1 rd. 1 m.
6 nye sølvskeer å 14 mk. (disse skeer vejede af nye
19x/2 lod å 3 mk. 8 sk., arbejdsløn å stk. 2 mk. er
13 rd. 1 mk. 6 sk......................................................... 14
rd. 0 m. 0
Ildskuffe og klemme .............................................................. 1 rd. 0 m.
En kaffe-kedel...................................................................... 1
rd. 1 m.
6 par kaffe-kopper og 6 par the-kopper med rød
tegning å stk. 1 mk...................................................... 2
rd. 0 m.
Et sukker-fad med forgyldt fod af porcellæn ....
0 rd. 1 m.
Et spejl med hvidlakeret ramme .................................... 0 rd. 4 m.
6 dybe, 6 flade hvide engelske tallerkener, do. 1 fad 1 rd. 2 m.
I den liden ommmeldte dragkiste var en del børne
tøj, som bestod i alt fornøden børnetøj, lagner og
overtræk ................................................................................ 8 rd. 0 m. 0
Dette er hvad vi har anset værd at optegne for den
efterkommende tid, foruden adskillige andre små
ting, dem vi her ej vil anføre.
Dette beløb sig til en værdi summa ........................... 194 rd. 1 m.
Så gav vi hende desuden frit bryllup i vores hus,
hvortil vi endog bekostede konge-brevet ........ 14 rd. 0
Sognepræsten bekom som her og blevofret .... 8 rd.
Degnen — Schefmand .......................................................... 3 rd.
Klokkeren — Hey .................................................................... 2 rd.
Til fattig-bøssen m. a. m. ialt ....................................... 1 rd.
Det øvrige, som behøvedes til dette bryllups nødven
dige bestyrelse, som dog ikkun var ansættet efter
vores stand og vilkår, beløb sig ialt...................... 26 rd. 3

0
0
0
0
0
0
0
0
8

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

sk.
0 sk.
4 sk.
0
8
0
0

sk.
sk.
sk.
sk.

sk.

8 sk.

m. 0 sk.
0 m. 0 sk.
0 m. 0 sk.
0 m. 0 sk.
0 m. 12 sk.

m. 10 sk.

Alt ialt ................. 54 rd. 4 m. 6 sk.

Dette er, foruden hvad huset formåede i adskillige ting, pengeudgift.
Bryllupsselskabet bestod i 30 personer, med anmodning, ingen brude
gaver at modtages. Desuagtet blev det brudeparret påtvunget at mod
tage gave af følgende:
Brudgommens forældre gav ............................ 10 rbd.
Hans Hendrich Kiærumgaard ......................... 10 rbd.
Hammerich ...................................................................
5 rbd.
25 rbd.

39

Knud Hartvig Topp og Martine Maria Weirgangs bryllupsdag blev
holden 1792 — 21. november.
1793, mandag aften den 21. januar gjorde vores datter barsel og
fødte en søn, som blev døbt fredagen næst efter og bekom navnene:
Hans Friderich.
Som nu Knud Hartvig Topp tjente ved Kiærumgaard for farver
svend til sammes dødsdag, og siden efter indtil sin kones (vores dat
ters) død ved Hammerich for farversvend, og som ingen anden lej
lighed var for hånden, forblev vores datter tilligemed hendes ovenmeldte søn hos os, fik daglig alle fornødne ting frit for sig og hendes
søn. Som vores iboende hus ej er rummelig nok for 2 partier, kunne
vi umuligen beholde vores datter og hendes børn hos os for frem
tiden. Vi overlagde med hinanden at lade vores leje-våning sætte i
bedste stand til beboelse for hende og familie, at hun med fornøjelse,
indtil Gud med tiden tildelte hende noget bedre. Jeg lod forstuen som
tilforn var ud i et med min nabo til vester side, indlægge til huset
med skillerum og dør for sig selv ud til gaden. Denne forandring gav
så meget rum ind i stuen, at en seng, imod tilforn, kunne sættes der
ligesom det nu forefindes. Videre så lod jeg indlægge et nyt fodstykke
under huset til gaden, andre vinduer indsætte, gulvet i stuen forhøje
og belægge med brændte sten. Brønden omsætte og nyt brøndværk
belægge samt hegnet imellem min nabo til østre side. Denne repara
tion kostede mig i det hele 20 rbd. 5 mk. 6 sk. Jeg anfører det her, blot
i den henseende: at det skete med så meget mere bekostning, at vores
datter med familie kunne med en slags fornøjelse bebo det, som i andet
fald havde sket med mindre bekostninger.«
Martine Weyergang døde som sagt i sin 3. barselseng den 11. no
vember 1797, og om dødsfaldet og den senere opgørelse ved skiftet
giver Hans Kaster en omfattende beskrivelse, der dog ikke med
tages her.
Hans Kaster fortsætter sine skildringer således:
»Da min søn var kommet hjem fra Trondhjem, forlovede han sig,
os uafvidende, med en jomfru, hvis forældre haver ingen formue, vi
kendte hende meget vel, hun var i lige alder med ham, besidder et
godt hjerte og god fornuft, følgelig kunne vi ikke have noget herimod
at erindre uden dette: hvorledes og på hvad måde, ifald de ville gifte
dem, hvad de da ville foretage dem? De sagde som almindelig sker,
det haster ikke, de kunne jo se tiden an, og det forstår sig.
I disse tilfælde finder børn altid lejligheder at tale for forældre,
især for moderen, så og her, det kunne ikke være skjult for mig. Min
kone var svag, ved årene, en ikke liden husholdning at bestride, vel
havde hun 2 piger, men disse havde hun ingen synderlig hjælp af
inden døre, og nu var hun begærende af mig at Peders kæreste måtte
antages i huset, for at være hende behjælpelig. Jeg nægter ikke at
hendes begæring og forslag var ikke ugrundet, men jeg forestillede min
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kone tillige, at deraf kunne følge ubehagelige svitter, men herimod
havde vi, som hun sagde: intet at befrygte.«
Peter holdt så bryllup med Sophie Dorothe Rasmussen fra Bjørne
mosegård, og det hedder videre i Hans Kasters optegnelser:
»Min gode kones idelige anfald og begæring, forestillinger og ønske
fik overhånd, fik mit løfte at jeg imod at slutte kontrakt, ville i Guds
navn, afstå alt til vores søn, mod en årlig afgift 200 rd., derimod skulle
han modtage hus og bane, næring og brug, alle min jorder i marken
m. v. ligesom det forefandtes, svende og drenge og de fornødne hus
lige sager, som vi kunne undvære, som vi selv skulle sætte bo påny.
Det første jeg nu måtte foretage mig var at at købe mig et sted.
Vi ønskede et i nærheden af vor søn. Det sted jeg købte var ganske
forfalden, det kostede 554 rd. Jeg lod det nedbryde og byggede det op
af nye, hvilket kostede mig ungefærligen så meget. Det bedste var at
en stor del af de gamle materialer kunne bruges.
Under bygningens fortsættelse blev min kone syg og sengeliggende;
på 11. dag sagde hun mig og verden et evigt farvel og døde fra mig
i denne forværrede omstændighed den 27. juni 1800, i sin alders 67.
år, 7 uger og 2 dage. Begravet på Faaborg kirkegård den 2. juli næst
efter, og efter at vi havde levet i ægteskab med hinanden i 33 år, 1
måned og 4 dage. En sten ligger over gravstedet med inskription, til
kirken blev givet lys til alteret.
Ved Michaeli tider flyttede jeg ind i min nye bolig, tog så meget
med mig af huslige ting, som jeg kunne behøve, og efter aftale med
min salig kone den ene af pigerne i min tjeneste, som min sal. kone
selv havde valgt. Nu blev forbemeldte kontrakt oprettet imellem os,
jeg fragik nu bruget og overlod til min søn huset, møbler uden og
inden med 5 opredte senge for sig og sine folk, 2 svende og 3 drenge,
hvilke sidste efter deres lærekontrakt, skulle han lade gøre til svende
ved amtet. Den omtalte tofte, som banen falder igennem, fulgte med
huset, men mine jorder i marken forbeholdt jeg mig, på de vilkår, at
han skulle bruge dem; dette anså jeg som en nødvendighed, som om
i fald, det Gud forbyde, at min søn før end jeg, skulle ved døden afgå,
var jeg jo skilt ved det hele, og hvo ved når en fremmed kom ind på
stedet, ville eller kunne opfylde den forbindtlighed, og i mislig fald
stod jeg i fare for at vorde skilt fra det hele. Når min søn overlever
mig skal dette vel finde sig. Foruden uldent og linnedt, køkkensager,
overleverede jeg ham mit brænde vins værk med tilbehør med alt andet i
bryggehuset, alt hvad der forefandtes; huset forsynet med fødevarer,
af de fleste artikler for et år, 10 favne brænde, 3 gode køer, den 4.
forbeholdt jeg mig selv efter forbemeldte vilkår. I pakhuset lå for
færdige! af bønder-arbejde 145 rd. I tjæreboden en del trosvarer, på
loftet en del hamp og blår, alt dette overlod jeg til min søn på de
vilkår, imod at min handelsmand sin regning vorde udbetalt, hvilket
skete med en trediedel af beholdningen af rå og forfærdigede varer.
Så min gæld blev betalt, det øvrige som forefandtes, på hvilket jeg
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ingen beregning har gjort, lod jeg blive på stedet, gav ham det alt
sammen for at erfares, at min søn ikke modtog nogen gæld. Foruden
dette overleverede jeg ham mine bøger, hvori var adskillige små for
dringer, dem lod jeg ham tillige beholde. Heraf erfares i hvilken for
fatning jeg overlod mit hus til min søn, tillige min næringsvej og gode
levebrød, alt efter ord og aftale med min uforglemmelige kone som
jeg i ingen måde ville bryde. Og det ved jeg med selv, at hvis min kone
havde levet, er jeg overbevist om, at hun aldrig havde overdraget så
meget af vore huslige sager, penge og penges værdi, som jeg lod blive
på stedet i den tanke, at jeg nu i min enlige stand ikke behøvede det,
og som jeg og ikke gjorde mig nogen tanke at komplettere et øde hus,
som endnu ej var fuldfærdiget, da jeg tog derind, mit gode råd og
husbestyrer var borte, og jeg indså ikke følgerne, at min eftergivenhed
og godgørenhed var gået uden overlæg. Dette med andet mere, årsagede at jeg, da mit hus var bygget færdig, måtte jeg gøre et lån
af 400 rd. på stedet.
End må jeg derhos erindre: Som jeg bestandig har haft store ud
gifter med at anskaffe mig de uundværlige tilbygninger m. a. m. som
forud er omtalt, har jeg ikke kunnet foretage nogen hovedreparation
på forhuset til gaden, som det høj ligen trænger til. For nu at vise at
det i tiden har været min fulde forsæt, har jeg dertil anskaffet mig
det fornødne egetømmer af værdi 100 rd. Ved overdragelsen har jeg
overleveret dette egetømmer, med samt en del fjæle og lægter, som
var indkøbt i hensigt til husets nedbrydelse og nyopførelse, til min
søn, for at lette disse udgifters bestridelse i sin tid.
Da huset var bleven færdig flyttede jeg derhen ved Michaeli-tider,
op på salen hvor jeg forblev vinteren over, eftersom de underste væ
relser for vinteren bortlejet til Frans Anton Henrichsen. — I for
året 1801 tog jeg ned i de underste værelser, hvor jeg flyttede fra hint
til dette sted den fornødne bohave, det øvrige lod jeg min søn beholde.
Fra nu af tog jeg mit bordhold for mig og min tjenestepige hos min
søn, hvorfor jeg betalte årlig efter indgået akkord 60 rd., som
blev dekorteret i den årlige akkorderede afgift 200 rd. m. a. m. som
kontrakten indeholder på det tillæg, indtil jeg finder for godt at gøre
en forandring derudi.
For det bemeldte år 1801 tog den årlige afgifts betaling fra 1. april
at regne, som qvartaliter skulle betales med 35 rd., hvilket udgør for
4 qvartaler 140 rd., dertil mit bordhold som meldt, dog skulle jeg selv
forsyne mig med ild og lys, thevand og min piges løn, samt alle pågåede skatter, såvel kongelige som puplique af mit iboende hus.
Som svaghed tilligemed årene tiltog, det ensomme liv var mig be
sværlig. Jeg manglede fornøden daglig tilsyn i min tilstående alder
dom. Vel havde jeg en tjenestepige, men man kan ikke i alle anlig
gender forlade sig derpå. Tiltror man sig sådan pige, bliver de ge
menlig egenrådig, stolt og modvillig. Kort, jeg befandt, at min sal.
kones sidste råd var mig tjenlig, her er hendes egne ord: Når jeg er
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Fotografi af en akvarel af Faaborg by 1819. Midt i forgrunden, frem mod den brede gade,
ses tydeligt Hans Kasters reberbane omgivet af det svære stendige. Til højre ses den store
smukke Vestermølle, opført 1790 af bygmester Hans Lang for agent Jørgen Ploug. Til ven
stre ses Faaborg kirke.
(Billede i Faaborg byarkiv)

død skal du ikke sidde ene hen, men du skal gifte dig. Du vil mangle
tilsyn, du bliver nu gammel og svækkelig og just da er det dig tjenlig
at du har en kone allermest nødig, som daglig kan se dig tilgode, og
du skal tage dig et menneske, som er noget ved årene. Jeg svarede:
Det ville være modbydende for vores søn, og hvad ville folk i alminde
lighed sige derom, ifald jeg fulgte din plan, som jeg dog synes vil
blive et tab for min søn; dette omdømme ville blive følgerne, ifald jeg
gjorde det og giftede mig efter din død? Hun svarede: Lad folk sige
hvad de vil, mit råd er: Du skal gifte dig og ikke sidde hen under dine
børns vinger. De har børn og vil ventelig få flere, og jeg kan ligesom
forud se hvorledes vil tilgå. Dette var den tredie og sidste gang at vi
talte med hinanden herom, og var det dagen før hun døde, da hendes
mæle var hende næsten berøvet, så hendes tale var hart ad uforståelig,
og lagde hun til, vores søn havde ingen føje til at klage, vi havde sat
ham ind i et godt levebrød, det vi selv var gået ud fra, følgelig burde
hans fader ingen nød lide eller mangel på sin udkomme, han har mod
taget alt i en bedre forfatning end som hans forældre fra først af, han
kunne som vi arbejde og passe flittigt på bruget, så tvivlede hun ikke
på, at han såvel som sine forældre, kunne vinde brødet for sig og sine,
og måtte han kunne tåle at svare den afgift, som hans fader skulle
med rette have, og når jeg ved døden af gik kunne han (Peder) vente
at få det, som kunne både ham m. a. m. som hun sagde det, jeg ikke
vil betro pennen udførligen at tilføje her. At dette var indholdet af
vores samtale, vidner jeg som for alvidenheden, for ham som kender
menneskets skjulte tanker, og vil jeg tillige tro, at det menneske som
her i verden har ført et kristeligt liv og levned, og det har hun, taler
på sit dødsleje sandheds sprog, og det er vel værd at lægge mærke
til, og så vidt som gørligt, efter tid og omstændigheder tillader det,
ikke at forkaste den døendes sidste vilje. At dette som anført var
egentlig indholdet af vores samtale, såvidt som dette angik, er så fuld
kommelig en sandhed, som hun er død, og jeg skal dø, i det glade håb
på hin side af graven at omfavne hinanden i de evige fredsboliger.
Dette er noget andet end hvad det falske rygte har udspredt, at jeg
anden gang har giftet mig, var uden årsag, uden mangel på det nød
vendige i hensigt til pleje, hvilket sidste jeg ikke kan have noget at
klage over, lige så lidt som jeg nogensinde nogen tid har haft føje til
at besvære mig derom. Men jeg savnede en fuldtro vens daglige tilsyn
i min alderdom og tiltagende svaghed, dette var det egentlige og nød
vendige som jeg højlig savnede, mere og mere førte mig på tankerne,
min sal. kones samtaler, at det var mig ikke tjenlig at leve enlig og
uden påny at gifte mig. Jeg følte virkningen og at hendes råd var
mig tjenlig. Formedeis min svaghed og ensidighed forfaldt jeg til me
lankoli. Gode venner gav mig det råd, at jeg skulle foretage mig en
lysttur i landet, hvorved sindet kunne opmuntres. Jeg gjorde som sagt
og fandt mig ret derved. Det sker at jeg kom en af mine forrige ven
ner i tale, og under samtalen foreslog denne mig, at jeg skulle tage mig
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en kone, det var mig ikke tjenlig at sidde enlig. Denne foreslog mig
et parti, som kunne være mig tjenlig og som han nøje kendte, en
jomfru Holst i Kerteminde, som besad et godt hjerte, var ved årene,
havde en liden formue og et forstandig folk. Jeg sagde: det kunne
være meget godt, men jeg ville tage det i betænkning. Jeg forlod denne
og rejste hjem igen og overvejede med mig selv, hvortil jeg skulle
resolvere. Nogen tid derefter rejste jeg atter til Kerteminde for påny
at tale med mine venner der i byen og på egnen. Jeg kom da hos hr.
byfoged Bluhme forommeldte jomfru Holst i tale. Under samtalen
foreslog jeg hende en ægteskabsforening med mig, jeg bemærkede af
hendes svar, at hun var vidende om hvori mit ærinde og nærværelse
bestod, hun svarede: at hun i Guds navn havde besluttet at opfylde
min begæring, på stedet blev vi begge forenet og brylluppet så snart
som muligt berammet, som vinteren stundede til og husholdningsfor
nødenheder skulle anskaffes, som jeg hidtil har taget mit bordhold
fra min søn, måtte og skulle nu forandres, og tage sin begyndelse ved
mig selv.
1802 den 25. november holdt jeg bryllup med merbemeldte jomfru
Sophie Caroline Holst, en datter af forrige told- og konsumtions kas
serer Friderich Holst i Kerteminde. Brylluppet blev holdt hos en køb
mand Christensen, hvor hun i nogen tid har været indlogerende. Vi
rejste derpå den 28. november fra Kerteminde, kom samme dags aften
til Faaborg, hvor min kone forefandt alle ting vel for sig. Gud lad os
leve vel og fornøjet med hinanden indtil vore dage i ægteskabet tager
en ende. Fra begyndelsen af året 1803 begyndte jeg at trække min
fulde årlige afgift af min søn, som var 200 rd.
Sidst i året 1804 har jeg Hans Kaster indgået løfte til min søn for
den tilkommende tid, år 1805 dets begyndelse og for fremtiden at efter
give ham de årlige renter af 400 rd., som svarer til hr. apoteker Bøving,
hvis kapital står i mit ejendomshus og tilliggende tofte, som min søn
bebor. Ligeledes renterne af min ejendoms jorder på begge heder,
kapital 375 rd., som årligen svares til hr. Bille Brahe på Hvedholm,
hvilke samlede renter dekorteres i min årlige akkorderede afgift til
hvilken kvartal han finder for godt og bekvemmeligst i året, efter
tiden. Jeg vil tilstå at denne årlige afgift (174 rd. 4 m. 2 sk.) kan
være stor nok for min søn at udbetale til sin fader, men at den er
liden og ganske utilstrækkelig til mig, skal nedenanførte optegnelser,
i særdeleshed i året 1810 opvise.
Dette år var alle fornødne husholdningssager stegen til ulidelige høje
priser, mere end de foregående åringer. At jeg til denne tid og år
har kunnet præstere de årlige udgifter, har jeg næst forsynet at takke
min kone, Sophie Caroline Holst. Ved hendes tiltrædelse i ægteskab
med mig bragte hun med sig i penge 842 rd. foruden møbler. Deraf
lod jeg året efter — 1803 — indfri en obligation på mit iboende hus,
stor 400 rd., med et års rente af 16 rd. Siden forbemeldte år 1803 har
jeg siddet rentefri. Det overskydende af min kones kapital, 426 rd.,
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har været mig en understøttende hjælp i disse forbigangne åringer.
Foruden dette har jeg ved incationer fortjent 100 rd., som således i
dette er på lidet nær i disse forløbne åringer til 1810 medgået. Thi den
årlige afgift jeg nyder af min søn kan enhver fornuftigvis gerne indse
at være utilstrækkelig for mig. Særdeles i disse besværlige og kostbare
tider vi lever udi.
For nu at overbevises om, at dette medfører sandhed, vil jeg spe
cieliter herhos tilføje, hvad min husholdning har beløbet sig skatter
og andre uundgåelige afgifters bestridelse andragende år 1810, som
har været det bekosteligste.
2 tønder rug å 9 rd. 2 m....................................................... 18 rd. 4 m. 0 sk.
2 skæpper bygmel å 1 rd. 4 m. 9 sk.......................... 3 rd. 3 m. 2 sk.
1 % skæppe gule ærter å 1 rd. 5 m.6 sk............................. 2 rd. 5 m. 0 sk.
l/2 skæppe grå ærter ............................................................ 1 rd. 0 m. 0 sk.
1 otting smør ................................................................................ 8 rd. 0 m. 5 sk.
1 skæppe byggryn ................................................................... 1 rd. 5 m. 6 sk.
1 skæppe boghvedegryn ........................................................ 2 rd. 2 m. 6 sk.
8 pund bygmel å 8 sk.......................................................... 0 rd. 4 m. 0 sk.
4 pund sirup å 4 m..................................................................... 2 rd. 4 m. 0 sk.
Okse- og lammekød i sommertiden beløb sig til . . 12 rd. 2 m. 0 sk.
Vinter-provision:
3 lammekroppe vog 5 lispund 1 pund å 16 m............. 13
rd. 3 m. 0 sk.
5 lispund oksekød å 16 m................................................... 13 rd. 4 m. 0 sk.
En side grønt flæsk, 5 lispund 4 pund å 5 rd........... 26 rd. 1 m. 8 sk.
L lispund talg................................................................................ 14 rd. 0 m. 0 sk.
2 skæpper salt å 16 m............................................................ 5 rd. 2 m. 0 sk.
126 rd. 5 m. 5 sk.
Levnedsmidlerne var i næstfølgende år 1811 endnu
stegen til højere priser. Jeg kedes ved at nævne
det og til hvad nytte:
Kål, urter og rødder ............................................................
2 favne brænde å 16 rd. 2 m. 10 sk.............................
6 læs tørv å 2 rd. 1 m. 6 sk...........................................
1 skæppe boghvedegryn ...........................................
2 ottinger smør å 9 rd. 5 sk................................................
iy2 otting smør ved juletider .........................................
2 læs gulvsand å 4 m............................................................
4 pund isirup å 4 m.....................................................................
Skatter og andre uundgåelige udgifter, brandskat . .
Til fattig-kommissionen årlig ...........................................
Ekstraskat for 3 personer ...................................................
Indkvarteringsskat.....................................................................
Byskat i 4 kvartaler.................................................................
Bygningsskat
1......................................................................
Forhøjelsesskat |
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1 rd. 4 m. 12 sk.
32 rd. 3 m. 4 sk.
13 rd. 0 m. 12 sk.
2 rd. 2 m. 10 sk.
18 rd. 0 m. 10 sk.
8 rd. 4 m. 12 sk.
1 rd. 2 m. 0 sk.
2 rd. 4 m. 0 sk.
0 rd. 5 m. 10 sk.
2 rd. 0 m. 0 sk.
3 rd. 0 m. 0 sk.
1 rd. 2 m. 15 sk.
3 rd. 0 m. 3 sk.
3 rd. 0 m. 10 sk.

Offer til højtiderne: Præsten, årlig ............................... 2 rd. 0 m.
Degnen, do......................................... 1 rd. 0 m.
Klokkeren, do................................... 1 rd. 0 m.
Til andre, somløber om til jul og nytår .................. 1 rd. 2 m.
En piges lønning i
det hele ......................................... 12 rd. 0 m.
med videre andre små daglige uundgåelige ud
gifter, hvilke ville være lige så vidtløftig som
kedsommelig bogholderi, dem kan jeg sikkerlig
anslå, beregne til en udgift ......................................... 10 rd. 0 m.
Selv har jeg en ko, hvorved er besparet penge-ud
gifter for mælk den længste tid i årene, og hvor
ved man samler noget smør til hjælp i hushold
ningen, enhver indser, at det anførte var alt for
lidet at behjælpe sig med et helt år.
End er ej anført noget for brødbagning, øl og
brændevin o. m. a., som husholdningen kræver,
jeg sætter .............................................................................. 10 rd. 0 m. 0

0
0
0
0
0

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

0 sk.

sk.

For os som andre mennesker fordres klæder, sko og vask, når disse
ting mangler, skal anskaffes.
Siden krigens begyndelse har indeværende år 1810 været det allerstrengeste og byrdefuldeste år mod de foregående åringer. Give Gud
at dette måtte i nåde være det sidste.
Til erindring for eftertiden vil jeg her tilføje priserne på de for
nødne ting til livets ophold i benævnte år 1810.
I foråret gjaldt en tønde rug 8 rd., i efteråret 9 å 10 rd., en tønde
byg 6 å 7 rd., i efteråret 8 rd., havren 5 rd., i foråret % otting smør
7 rd., i midsommer 9 rd., prisen vedblev at stige. 1 skæppe byggryn
i foråret 8 å 9 m., i efteråret 10 å 11 m. Boghvedegryn 14 å 15 m., i
efteråret 1 lispund talg for først 10 rd., blev ved at stige til 14 rd.
og derover. 1 skæppe gule ærter for først 10 m., blev ved at stige til
11 m. å 2 rd. 1 snes æg ved mortensdag 2 m. 8 sk. 1 pund lammekød
i forsommeren indtil midsommer 24 sk., derefter faldt det til 20 sk.
og 1 m. til sidst som vedblev bestandig. 1 pund oksekød 18 sk., siden
1 m., som blev den almindelige pris. 1 favn brænde i foråret 13 å 14
rd., i efteråret 18 rd. 1 læs tørv 2 rd. 13 m. Et får, som ingen lam
havde fået i denne sommer, 16 rd. et ringere, og et godt lam 9 å 10
rd. En mager gås med sine fjer 3 rd., en fed afpillet gås 3 rd. 19 m.
En and 4 m. En høne 4 m. 1 pund sød ost 24 sk., hollænder-ost 10 å 12
sk., 1 lispund grønt flæsk 5 rd., y2 otting svinefedt 13 rd. Faaborg har
som bekendt været velsignet med fisk, især torsk. Denne velsignelse
er forsvundet særdeles i dette år. En torsk af størrelse som en mådelig
makrel 12 sk. og 1 m., en større 24 sk. 1 pund ruseål 24 sk. End mere
uldne og linnede varer var stegne til uhyre priser. En alen fint blår
garn 4 m., 1 pund uld 11 mark. Et par støvler 18 rd., et par finere sko
10 rd., 1 par forf odet 7 rd. En kohud blev betalt fra 8 til 10 rd. efter
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sin størrelse. En alen vadmel 10 m. og 2 rd.; mere andre uundgåelige
fornødne varer steg, man påberåbte sig på pengekursens stigen, men jeg
må erindre: Hvad indflydelse skulle det have eller årsage, i henseende
til landets naturlige produkter?«
Pengeforholdenes fortvivlede udvikling i årene indtil 1814 kunne
ikke undgå at få stor indflydelse på Hans Kasters hele livsførelse. Han
måtte nøjes med den fastsatte årlige sum fra sønnen, og i 1813 har
han skrevet en redegørelse om sine forhold til ham således:
»Kære søn! Peder Kaster.
Siden året 1808, da banco-sedlernes aftagen værdi, et år efter et
andet, har det ikke været mig muligt at se min udkomme af den mig
årlig akkorderede afgift, som jeg har modtaget af din hånd, fornem
melig i årene 1810 og 1811, men i særdeleshed i årene 1812 og 1813.
Thi ligesom kursen er stegen (i det år. 1813 var en rd.-banco ej mere
end 2% sk.) blev det en følge, at alle fornødne ting måtte stige i lige
grad i betaling, et følelig tab for mig, da jeg ingen (i henseende’ til
banco-sedlernes ringe og ringere værdi) tillæg har nydt af dig, hvilket
har været fra 1808 til dato et følelig tab for mig, således passeret har
jeg ladet mig nøje, vil ej at udlade mig i hensyn til dig og din gode
kones kærlige omgangs-forhold, så har jeg og den gode tanke til dig,
at du meget gerne har indset tabet i sedlernes ringe værdi.
Omendskønt jeg og min kone på det mindseligste har indskrænket
os i husholdningen, har min indkomst været utilstrækkelig og min
sparsomhed frugtesløs, følgelig har jeg været årsaget at tage til det
vi har ejet i penge og kunne undvære i håb om bedre tider, men des
værre: Skatters formerelse og den tiltagende fordoblede indkvarte
ring har formeret udgifterne, med tillæg levnedsmidlernes ulidelige
stigen har medtaget alt efterhånden.
Jeg har været nødt til i stiltienhed nægtet mig selv den pleje, som
min alder og svaghed kræver, modbydende nok for mig på min alder
doms dage, nu mindre end som jeg har nydt i mine stærkere mand
doms alder, dette gode savner jeg, vel sandt! Jeg lider, Gud være lovet,
ingen nødtider for føde, men jeg mangler det som kunne styrke og
vederkvæge en aldrende svækket mand, hvorved jeg lider, ved det
jeg ej har evnet eller formue til at anskaffe mig det. Doktor og apo
teker tør jeg ikke søge, det vil koste mere end min evne tillader. Jeg
har brugt dem, men det ville ikke lykkes mig at finde bedring for
min svaghed, måtte jeg lade som intet var, i alt dette takker jeg min
nådige Gud, som haver skånet mig for sengeliggende til denne dag,
jeg nedskriver denne klagetone. Så skal da dette være frugterne af al
min flid, slid og slæb; møje og besværligheder har jeg udstået som
en virksom borger og indvåner i en tid af 47 år, hvilket er noksom
bekendt af mine bekendte, som har lagt mærke dertil og spørger:
hvorledes jeg lever og siger det er ingen mulighed i at jeg kan leve
af det jeg får af min søn. Jeg svarer: Jeg får at indskrænke min leve
måde efter fortjeneste, og jeg har ikke i nogen måde noget at klage
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på min søn, ej heller på hans kone, det være nok sagt, Gud er mit
vidne, at det medfører sandhed, hvad jeg skriver her. Jeg ved hvad
det er at kræve Gud til vidne, det er helligt, altså tror jeg og dette
fuldkommeligt: at jeg ej herudi fortørner min Gud, alvidenheden, som
ser i de lønligste vråer, ser og kender alle ting. løvrigt hvad mig angår,
da lader jeg enhver give sin betænkning derom, som de behager, det
får i den del at være mig nok, når jeg haver samvittighedsfred, dette
store gode besidder jeg med hensyn til mit forhold til dig, fra din
fødselsdag, fra barndommen til manddommen, ja, indtil denne dag og
time da jeg nedskriver dette. Ja så tilforladelig som jeg fuldkommelig
tror, at du i mange måder er overbevist derom, set, lært og erfaret mit
ømme og kærlige fadersind og hjertes beskaffenhed imod dig. Det er
stadfæstet af mange af mine medborgere, med tillæg de har tydeligt
sagt til mig, at det var en særdeles vovestykke af mig foretaget, at gå
ud af mit visse levebrød og sætte dig deri for en uvis afgift, min lige
var ikke i Faaborg, endog iblandt de formuende folk, og som de sagde:
ifald min søn skulle ved døden afgå førend jeg, da var det en tvivl
sag om din eftermand ville eller kunne opfylde den akkord, som var
indgået imellem fader og søn. Dette var just det som jeg forestillede
din moder, da hun påtrængte mig med gråd og bønner at jeg skulle
afstå bruget til dig, og som hun sagde: at Gud straffede os ikke så
hårdt, at du skulle dø fra mig m. a. m. Jeg vil forbigå alt dette, som
det glæder mig, da den daglige erfarenhed overtyder mig om, at Gud
Herren velsigner dine hænders gerninger. Du og din kone og børn, dit
hus og hjem tiltager i velstand, det er kendelig nok for mig, ja så
sandt som jeg ser at Herrens velsignelse vil følge dig.«
Selv om Hans Kasters sidste leveår således var præget af vort lands
dårlige økonomiske forhold, var der dog så meget andet, der optog
ham, først og fremmest hans virke som kirkeværge, men også hans
litterære interesser.
Hans Kaster glemte aldrig sin norske afstamning, og alt hvad der
vedrørte Norge, var han levende interesseret i. Som anført side 3 i
var han på besøg i sin fødeby i året 1782 og han stod i stadig brev
veksling med sine slægtninge. I Faaborg byarkiv findes et brev fra
broderen Gunder Kaster og det gengives her:
Hjerte elskede kære broder
samt kære søster og børn!

Jeg må nu endeligen pr. post lade dig vide at jeg haver bekommet
din skrivelse af 12. april afvigte år, hvilket blev mig tilskikket fra
Christianssund, hvem som har bragt det didhen ved jeg ikke, sluttelig
ved skibslejlighed. Af indholdet ser jeg at du haver bekommet mit
forrige års brev. I særdeleshed fornøj er det mig og mine at du tillige
med kone og børn ved den tid levede ved sundheden, hvilket er og
bliver dog det fornemste af alle ting, som vi ejer og nyder i denne
verden. Du er alle tider så begærligen efter at vide noget nyt herfra
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stedet, da haver jeg desforværre alt for meget af dette slags at til
melde dig, ønskes at min tankekraft tillige med min stakkels pen
kunne udføre det, dog vil jeg tilmelde dig så meget som for mig kan
være muligen at anføre. Hvad min egen omstændighed angår, da tak
ker jeg den gode Gud for helsen både for mig og mine, omendskønt at
tiderne bliver alt værre for os mere trykkende. For det første da ind
traf for os den sørgelige hændelse, at min svigerfader Christian Steen
ved døden afgik den 9. april afvigte, som var et smerteligt tab for os
alle, dog i særdeleshed for min gamle svigermoder som i høj alder
dom af 68 år måtte for 3. gang friste denne skæbne, dernæst efter i
en tid af 12 dage indtraf den samme skæbne for hendes datter Adriana
Steen, som var giftet med skipper Gail, hvilket efter nogle dages syg
dom ved døden af gik, efterlod sig 3 små umyndige børn og det fjerde
gik hun en tid højst frugtsommelig med, så at hun hensidder nu i en
kummerlig omstændighed med 4 små umyndige børn. Straks derpå
kom den store anstalt med forberedelserne til kronprinsens komme
hertil, da borgerskabet en tid lang forud, ca. hveranden dag i ugen
paraderede at lade sig informere i exercise, for at modtage den høje
person; her blev atter bekostninger. Det blev da beordret, at enhver
borger skulle forskaffe sig uniform, det første kompagni var iført blå
kjoler, hvide veste og sorte bukser og støvler, det andet grønne kjoler
og ditto undermundering med andet mere dertil hørende, hvilket*jeg
håber du udførligen haver læst af aviserne. Da nu dette var forbi og
de nationale regimenter var afmarcheret hver til sit og man var i de
tanker, at alle ting skulle da blive rolig, påkom atter den strenge ordre
til alle nationale regimenter at de i en huj og hast skulle brække op
igen, hvorpå det ene efter det andet trak ind til byen igen og blev
der indkvarteret, så at alle indvånere blev bebyrdet med at modtage.
En del fik da 16 å 12 indtil 4 å 3 soldater, alt efter gårde og husenes
størrelse. — Dette får være nok af dette slags, nu kommer jeg da til
den sidste og største ulykke, nemlig den store ildebrand, hvilken
indtraf natten imellem den 2. og 3. december klokken ungefær ved 1
slet, hvilken greb så stærk om sig, at før end at klokken var slagen
11 om formiddagen, da var allerede 62 gårde og 16 søbrygger lagt i
aske, så at den store kvartal alt lige indtil bradtøren blev lagt i aske,
og var just der, hvor alle de fornemste kornhandlere boede, så at en
stor del af kornvarerne og andre levemidler gik med i løbet, hvilket
gør os tiden alt mere trykkende, da det nu er den stærkeste tid på
vinteren, da vi ej kan vente nogen tilførsel ifra andre steder. Niels
Bing er og med de brandlidende, om du kan erindre dig, hvor han
boede, så og min svoger Peter Steen, det var dog en lykke for ham,
at hans gamle moder var i live, hvor han da kunne finde et tilflugt
for sig og sin familie. Det forunderligste er, at man ikke kan få at
vide ifra denne ulykke rejste sig, det var hos en presser, hvor ilden
først brød ud, og der er holdt adskillige forhør over hende, men der
kan ikke bekommes nogen efterretning, kun at hun påstår, at hun er
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slet uvidende om hvor ilden kom af; da hun vågnede af søvnen, da
stod det forreste værelse i lys lue, så at hun tilligemed hendes søn
måtte retirere for at bjerge livet, en lykke var det dog, at vinden
var til sørs, havde vinden blæst af norden, var der stor fare for
at den hele østre del af byen havde gået med i løbet. Dette får da
være nok for denne gang om disse begivenheder. Jeg ser af dit brev
at du har avanceret så vidt med dine drenge, at de begge er gjort
til svende, som fornøj er mig hjerteligen, og tilønskes både dig og dine
unge lykke og velsignelse, så at de måtte blive eder både til glæde
og hjælp i eders tilstundende alderdom. Jeg ønsker, at mine tvende
sønner var kommet så vidt, at jeg kunne sætte dem til noget, min æld
ste søn Jens er nu for nuværende tid hos sin mormoder, hun tænker
at holde ham ved slagteriet, om Gud ville forunde hende livet endnu
en tid, han bliver 11 år den 18. marts, den yngre søn hedder Petter
Christian, fyldte nu sit 9. år den 8. januar, er hjemme og går i skole,
han er meget liden og splejset, så jeg ikke endnu kan slutte i hvad
jeg skal amplicere ham til, han haver ellers et godt nemme til at læse.
Dernæst hilses meget kærligen ifra min svigermoder, hun vil og
lade dig vide, at hun haver bekommet din skrivelse, hun burde vel
have besvaret den igen, men formedeis hendes nuværende omstæn
digheder kunne det ikke ske for dengang, hun haver derfor bedet mig
at undskylde hende på det bedste.
Videre nyheder haver jeg ikke for denne gang at tilmelde dig. —
Weiby lever endnu ved det gamle, hans ældste søn som er sejlmager
og blev giftet det forrige år, er nu allerede enkemand, hans kone er
endnu i disse dage ved døden afgået, et ungdom ikkun i sit 20. år, den
yngre søn er endnu hos faderen, og det siges at faderen vil overgive
banen til ham.
Dernæst hilses fra broder Michael og kone, så og min svoger P. Steen
og tilsidst ifra mig selv og kone og børn til dig med samt kone og
børn henlever bedst
din broder til døden os adskiller
Gunder Kaster.
Trondhjem, den 24. januar 1789.
PS. Dersom det var muligen at jeg kunne få noget timianfrø af det
sidste års avl, da vorde tilsendt så meget som de tilsendte penge ville
strække, og så at jeg kunne bekomme det ved første skibslejlighed
som kunne falde, så og en liden portion af sætte- og rødløg. Jeg har
ikke kunnet tilsende dig noget formedelst mangel på skibslejlighed,
jeg ved og ikke ih vor det er med Hans Brod enten han lever eller er
død, jeg haver hvert år ventet, at jeg skulle dog endnu en gang have
fået sendt nogen skibe fra Faaborg. Adjø — lev vel.«
Om broderen Mikkel Casters død findes i Faaborg byarkiv følgende
brev:
Meldals præstegård, den 24. august 1804.
Da hans broder Mikkel Caster, som har været klokker i Størens
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præstegæld i Dalenes provsti her ved Trondhjem, ved døden er afgået,
så har jeg som præst og skifteforvalter straks besørget hans efter
ladenskaber registrerede, som er vurderede til 102 rd., og siden for
anstaltet dem ved sorenskriveren som auktionsforvalter bortsolgt på
offentlig auktion, hvorom auktionsforretning forventes.
Hans i Trondhjem bosatte men siden afdøde broder Gunder Casters
enke, som med ham har 2 sønner levende, har opgivet, at han skal
være den afdødes broder boende i Faaborg i Fyn, og at han desuden
skal have haft en søster, hvis navn hun ikke ved, men som skal have
været gift med en mand i Faaborg ved navn Busch, at disse begge skal
være døde, men haver efterladt sig børn, der skulle opholde sig i de
små steder i Fyn.
I anledning heraf beder jeg, at han ville tilvejebringe og sende ste
dets præst eller noterial attest om, at han er den afdødes rette broder
og om han haver børn i live. Ligeså udbeder jeg mig underretning
om Deres søster og hendes mand og deres efterladte børn, som lige
ledes ved præste- eller noterial-attest legitimeres, da skiftet straks
derpå kan blive sluttet, da der er ikke andet som opholder dets ende
lige afgørelse.
Jacob von der Lippe Parelius,
provst i Dalenes provsti og sognepræst til Meldalen.
Hans Kaster bevarede hele sit liv en stor interesse for bøger og
litteratur. Hans efterladte bøger er fyldt med mængder af afskrifter
både fra tidsskrifter og oplysende bøger, samt litteratur på prosa og
vers. Om han selv har ejet de bøger, fra hvilke han har taget afskrifter
er vel tvivlsomt, men der må i byen have været en kreds, der har
købt de nye bøger, som Hans Kaster så har lånt. Måske har det været
præsterne og kapellanerne. Ved sin gerning som kirkeværge kom
Hans Kaster jo i nær kontakt med kirkens præster, og navnlig de
unge kapellaner omtaler han meget i sine bøger. Han skrev gerne
vers til dem, når de kom til byen, og mange af dem fulgte han senere
hen i livet, hvad senere brevveksling giver et godt indtryk af. Her skal
nævnes nogle eksempler. Til pastor P. Baagøe ved Roskilde domkirke
skriver han den 26. august 1795: »Erindringen om mit første bekendt
skab er fra først i året 1765, da jeg kom i kondition hos Deres hr.
fader. Deres til den tid udmærkede godheds- og overbevisninger imod
mig, som en fremmed og udlænding, har til denne time indprentet
ved mig en udmærket agtelse for Dem, så følsom at De siden den tid
stedse har hvilet i hukommelsen ved mig .... Det var opmuntrende
for mig, da jeg i året 1775 havde den sande fornøjelse både at anhøre
og tale med Dem, som anbetroet sjælesørger til Vartov hospital i Kø
benhavn. Endmere fornøjede det mig, da jeg erfarede, at De efter
biskop Egedes død, derved forflyttedes til Roskilde.«
Ifølge Wibergs præstehistorie er Peter Baagøe født 6. marts 1743
i Svendborg som søn af rebslagermester Jørgen Lauritsen Baagøe.
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Heraf ser vi, at Hans Kaster således i året 1765 har været i Svend
borg. Her må han jo have hørt om rebslagerenken Anne Margrete
Weyergang i Faaborg og så draget dertil 1767. Der er ingen tvivl om,
at her i Svendborg har den unge student været H. K. en god hjælper,
både med skrivning, regning og læsning.
Hans Kaster har også selv givet sig af med digtning og andet litte
rært arbejde, det ses bl. a. af talrige notater rundt om i hans bøger
og endmere af et brev, som findes i afskrift således:
Velædle højstærede ven N. H. Søetoft.
Deres meget angeneme skrivelse af dato 29. august har jeg mod
taget, deraf erfaret Deres forlangende. Jeg ville gerne være Dem til
tjeneste med alt hvad jeg kan i henseende til Faaborg kirke, dens op
komst og rettigheder, men det er at beklage, at ingen antique documenter er at finde iblandt de papirer, som jeg have i forvaring kirken
tilhørende. Det jeg har overleveret Dem, har jeg ved given lejlig
heder bekommet.
Deres udladeiser i henseende til mig, er mere end hvad jeg i mine
tanker fortjener; at jeg har haft lyst til at gavne i og udenfor mit
fag, kan vel ikke nægtes mig, lad så være: at det som oftest har været
lidet påskønnet; og er dette ikke, nu mere end som i de ældre tider,
den retskafnes, på det almindelige bedstes talende mands belønning?
Politikus, smigeren lykkes det uden særlig møje bedre, han går dri
stig frem uden sky for den redeligsindede mand, denne går skridtvis
frem i tanke at nå målet; hin derimod så at sige løber ham forbi, ser
til siden som om han ej agtede ham, således lader det sig gøre, og så
ledes får man dels lade sig nøje, for at nyde freden, og som ingen
ven har været begærende nogle af mine egne skriftlige forfattede
tanker, så da, som til et bevis på venskab, et bestandig og varigt ven
skab, overleveres denne afskrift i Deres hænder. De har set den og
var den begærende, ønskede at eje den, så tag da til takke med den
som den er. Det har aldrig været i mine tanker at den skulle komme
i andres hænder, des årsag er den ej heller skreven med den agtsom
hed, som den burde være. Indholdet viser hvortil sigter: Fra pag. 1
til pag. 186 incl. er mit eget værk, på et lidet nær, det øvrige og efter
følgende er udtog af andres skrifter (bøger), som jeg har fundet op
mærksomheden værd ved gennemlæsning til en slags tidsfordriv, hvor
ved jeg har fundet til dels at have sin gode nytte for enhver, som
ved at give sig nogle sunde forestillinger.
Min ungdoms år blev anvendt til trældom, just da min sjæl be
gyndte at virke i tiltagende styrke at tænke, just da var allerede på
lagt mig et åg, som indskrænkede mig fra et andet og (måske) bedre,
hvortil naturen ikke havde været så aldeles ubekvem, ifald jeg har
nydt i rette tid information. Men jeg har gjort mig de forestillinger,
når adskillige tanker herom er opstået hos mig i genvordigheds timer,
at skæbnen har tildelt mig min lod. Denne tanke har ofte været min
trøst fra ungdommen til manddommen og til nu i min alderdoms dage,
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bestredet mit kald i et og alt med en velvillighed og redebonhed, og
har jeg bemærket, at forsynets nådige bistand og hjælp har ikke
været skjult for mig. Mine levedage nærmer sig til endelighed, og
hvortil jeg skrøbelige forbereder mig så meget jeg kan formå og trø
ster mig ved, at jeg kan sige:
Far
jeg
Jeg
din

vel al avind, lad mig fare,
kender dig, gå du din vej.
farer fort forbi din snare, og skyer dig,
svig, men døden ej,

afbryder med erkendtligste tak for Deres venskabelige omgang i den
korte tid, De har været her på stedet. Lykkens bestandighed vare og
følge Dem, forglem ikke Deres ven, som De efterlader Dem her, i og
efter mine dage, hav mig og min søn i de kærligste erindringer, jeg
beder Dem derom.
Allervenligst Hans Kaster.
Faaborg, den 1. oktober 1808.«

Endvidere tilføjer H. K. følgende om N. H. Søetoft:
»Torsdag den 23. september 1808 læste man i Hempels avis dette
smukke indført: Nye dansk tilskuer er prydet med et skønt digt betitlet: »Sønlig udkårelse«, hvis forfatter er Niels Henrik Søetoft,1)
der for tiden opholder sig i Faaborg, dyrker musen med held, der
synes at love os en anden Øhlenschlæger.«
Desværre er det vel tvivlsomt, om denne bog med H. K.s egne vær
ker eksisterer i dag, det ville have været meget interessant at kurine
læse den. For at give et eksempel, anføres her et vers, som er skrevet
til Christian Weybye i Trondhjem:

Lev vel, lev altid vel. Gud lad Dem aldrig savne,
alt det forsynet ved, hvad mennesket kan gavne.
At tænke, tale, handle vel, er kærlighedens sag,
en pligt jeg skylder Dem, enhver, indtil min sidste dag.
Min alder, svaghed, minder mig ad graven ile,
mit legems mathed trænger snart til hvile.
Min Gud! Du stå mig bi, når jeg af tiden går,
forløser, hør min bøn i mit halvfjerdsindstyve år.

Levende optaget af dagens og tidens rørelser, som Hans Kaster var,
kunne han heller ikke lade være at give sit besyv med i dagspressen.
Således findes der et indlæg fra ham i »Hempels avis« — Odense
Adresse Avis nr. 35 for mandag den 11. marts 1811 om spørgsmålet
»Landprang«, den tids form for opkøb og »sort« handel med fødevarer,
og han underskriver sig med »Patrioten«. Det er temmelig sikkert
i) N. H. Søetoft, f. 22. marts 1787 i Assens, exam. jur. 1805, skrev 1807 og 1808
enkelte digte i »Nye danske Tilskuer« samt i »Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn«,
udgav »Lyna«, en nytårsgave 1810, drog samme år til Wien, blev senere løjtnant
i preussisk tjeneste, død 30. juli 1815 som etapekommandant i Bonn (Personalhist. Tidsskr. 71. årg., 12. række, 5. bind I og II).
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med fuldt overlæg, at han har valgt dette »Patrioten«, thi hele sit liv
var han udpræget og loyal borger i det dansk-norske monarki.
Som omtalt side 52 findes i hans bøger en mængde afskrifter fra
mange forskellige bøger og tidsskrifter, og for at vise, hvad der har
interesseret ham, skal her nævnes nogle af dem: Først og fremmest
hans landsmand Ludvig Holberg, både danmarkshistorien og epist
lerne, det trondhj emske selskabs skrifter, P. F. Suhns bøger, Johan
Hiibners geografiske bøger, H. O. Scheels historiske beskrivelse af
kongerigerne Danmark, Norge og Sverige samt deres tyske provinser,
Casper Peder Rothes liv og levnedshistorie om Peder Griffenfeldt,
månedsskriftet »Minerva« samt mange andre, især mange bøger
med vers.
Følgende hilsen fra præsten Emanuel Brodal i Skien har det sik
kert været H. K. en stor fornøjelse at kunne afskrive i sin bog:
Til min sande og oprigtige landsmand
Hans Kaster på hans 72 års fødselsdag
den 28. december 1810.

Gode gamle! Mange dage har du vandret banen hen,
giv din sundhed må tiltage ligesom med alderen.
Du den svundne tid hukomme, med nye glæder i din sjæl,
hver en dag du lægger omme, skænke dig fornyet held.
Ovenstående velmente tanker måtte behagelig modtages som et ube
tydeligt, dog grundet bevis på den oprigtighed, hvormed jeg stedse
henlever
min ærede landsmand
Deres hengivne og forbundne ven
Emanuel Brodal.

Foruden de i Faaborg byhistoriske arkiv opbevarede bøger af Hans
Kasters findes hos væverske, frk. Gudrun Pedersen i Middelfart en
notesbog (indsat i en tegnebog), hvori findes en beskrivelse af de
spanske og franske troppers ophold i Faaborg by i sommeren 1808
samt forskellige korte notater, hvoraf skal gengives følgende:
1796 sidst i april måned holdtes landsession her i Faaborg. Ved
samme lejlighed var en underofficer med fra Odense, hans navn var
Kaster Olsen Arsdal. Denne var og er det første menneske, jeg har
fundet, som har mit familienavn, dog med den forskel, at han haver
Caster (han skrev det med C) til fornavn isteden for, at jeg haver
Kaster til stammenavn eller binavn.
1811 blev mit ejendomshus i Grønnegade under nr. 161 takseret
for 450 rd. i brandkassen. Min tofte, som ligger til mit hus, som ligger
til nordre side i Grønnegade under nr. 131, blev ligeledes i året 1811
takseret for 810 rd. Toften indeholder 35.407 kvadr, alen.
Mine jorder på forreste hede nr. 51 og 53 indholder
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efter optaget carte .................................................................
og på den yderste hede nr. 9 .........................................

26.758 kv. alen
15.029 kv. alen
41.787 kv. alen

Hans Kaster blev 77 år gammel og døde 24. juli 1816. Efterslægten
må være ham dybt taknemlig for hans mange optegnelser. Vi har lært
ham at kende som et menneske med en stærk vilje til at dygtiggøre
sig til sin gerning, med en indstilling og et sind til at tjene det almene
samfund og udføre de ham pålagte hverv punktlig og nøjagtigt, som
en omsorgsfuld rådgiver og vejleder for familien og sidst men ikke
mindst med en dyb og inderlig kristentro.
Hans anden hustru Sophie Caroline, f. Holst, overlevede ham i 33
år og døde den 14. maj 1849. Om hende har sparekassedirektør H. C.
Jørgensen meddelt følgende oplysninger: Født i København 5. novbr.
1760. Fader: Ulrich Frederich Holst, told- og konsumtionskasserer,
f. København 25. februar 1716, død i Kerteminde 26. april 1798 (for
ældre: Henrik Holst, vejer ved toldboden i København, og Cathrine
Sophie Mahler, provstedatter fra Sjælland), student 1730, i Holland
og Oldenborg 1737, senere i krigs-canceliet og fra 24. juni 1766 toldog konsumtionskasserer i Kerteminde. Moder: Johanne Frideriche
Dorschin fra Baireuth, indkommen her i landet 1751 som kammer
jomfru hos en hofdame hos dronning Sophie Magdalene. Hun døde
inden oktober 1774. Efter hendes død blev U. F. Holst anden gang
gift med Catrine Marie Augustine Frederikke Dorschin, en søster til
Johanne Frideriche.
U. F. Holst ejede i Kerteminde den store gård på hjørnet af Langeog Vestergade, 17 fag 4- 9 fag, 1 etage, nu købmand Andresens 2etages ejendom. Fhv. politimester V. Woll, Kerteminde, har i Fynske
årbøger 1944 skrevet en artikel om konsumtionsboderne i Kerteminde.
Sophie Caroline var 42 år, da hun blev gift med H. K. Som udgået
af embedsslægt og medbringende et bohave og pretiosa, der vidnede
om større forhold end de mere jævne kår, hun gik ind til, er det ikke
at undres over, at hun skabte en vis glans om sig. På sine ældre dage
nød hun megen agtelse og respekt af den yngste generation. Hendes
navn indenfor familien var »Grosen«, vel et synonym for grosmama.
Som enke boede hun i Grønnegade, gi. matr. nr. 167, som hun ejede.
Efter hendes død solgtes ejendommen 11. juni 1850 af H. K.s 3 sønne
sønner: H. Kaster, P. Kaster, C. W. Kaster og deres svoger, bager A.
Haugsted til skomagermester Rasmus Jørgensen. I skødet beskrives
ejendommen således: 4 fag ege-bindingsværk med kvist til gaden, i
gården 2 fjelleskure, locum og brønd. Købesum 900 rd. Da huset del
vis ombyggedes i 1880erne, fandtes en hvid silkesko, der havde tilhørt
»Grosen«, denne sko med meget høj spids hæl, var ikke meget ulig
højeste mode 1940; den er imidlertid bortsolgt til opkøbere, som så
mange andre familiestykker.
Endnu findes af »Grosen«s ejendele hos H. C. Jørgensen 3 malerier,
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et forestillende Sophie Caroline som 8-årig i lang folderig kjole, stramt
udskåret liv, blondeærmer, et lille pynteforklæde, som hun holder
fyldt med blomster. Baggrunden forestiller Rosenborg slot; det andet
forestiller Ulrich Friderich Holst iført højrød frakke, brede opslag
med knapper på ærmerne, kalvekrøs og allongeparyk; det tredie fore
stiller Johanne Frideriche Holst, f. Dorschin, med hvidt stramtsiddende
brokades liv, grøn overkjole med rosa foer, sorte slangekrøller, perle
smykker i håret, store øresmykker med 3 berloks og papegøje på fin
geren; derforuden en akvarel forestillende Sophie Carolines hund, en
velnæret moppe. På tegningen står navnet »Polie«. Akvarellen er sig
neret A. Appel 1819. Endvidere en snustobaksdåse af et sneglehus
med sølvbeslået perlemorslåg og en bønnebog »Troens rare klenodie«
af Hans Adolph Brorson i læderbind med metalspænder.
Efter Hans Kasters og Sophie Carolines bryllup i 1802 skænkede
de 2 forsølvede lysestager til alteret i Faaborg kirke. Her står de
den dag i dag.

B.

Peder Hansen Kaster,
født 8. juli 1771 — død 7. januar 1825.
Peder Kaster var jo den eneste af Hans Kasters børn, der fortsatte
slægten. Vi har jo tidligere (s. 30) hørt om hans barndom og ungdom
og om, hvordan han overtog rebslagervirksomheden. Han fik borger
skab 17. april 1801 og udnævntes samme år til secondleutenant i Faa
borg borgervæbning, da denne ligesom i andre byer efter slaget på
reden blev genoprettet. Sparekassedirektør H. C. Jørgensen fortæller
i sin bog: Agent Jørgen Ploug (Faaborg byhistoriske arkivs publika
tion nr. 3 — Faaborg 1944) på side 14 om, hvorledes uniformen var for
officererne: blå kjortel med rød krave og opslag, blå pantelons og
hvid vest, rund hat og hvid fjerbusk og blå dusk, halvstøvler og side
gevær.
Om Peder Kaster ved vi ikke nær så meget som om faderen. Han
førte dog som han omhyggelig regnskab over jorderne i jordebogen.
Der findes af hans skriftlige ting kun en enkelt bevaret, nemlig en
tabel med beregninger af forskelligt rebslagerarbejde. Den er forsynet
med følgende påskrift: Fortegnelse over Adskilligt til Oplysning i Reb
slager-Professionen, tilegnet Jørgen Ben tzen af Peder Kaster. Faaborg
den 6. februar 1818, samt følgende vers:

Opmuntring til en begyndelse.
Een ting vil synes vanskelig, helst før man det begynder,
og skeer, fordi man ikke sig med fryd til værket skynder.
Den som i dag er ej beqvem til noget at fremføre,
han ej med større fynd og klem kan det i morgen gjøre.
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Denne Jørgen Ben tzen var fra Kalundborg og har antagelig lært
professionen eller også arbejdet som svend hos Peder Kaster. Senere
gik det således, at Peder Kasters sønnedatter blev gift med Jørgen
Bentzens sønnesøn — se side 91.
Den forannævnte tabel findes nu hos søstrene Bentzen i Kalundborg.
I Faaborg byarkiv findes opbevaret et brev skrevet i Trondhjem 10.
Februar 1794 og underskrevet »Johannes«, antagelig en ven fra ung
domstiden dér.
Peder Kaster blev gift med Sophie Dorothe Rasmussen, født i Bjørne
mosegård 4. oktober 1770 (forældre: Johan Rasmussen, død 22. juni
1815, og Bodil Marie Gram, død 26. februar 1816).
Peder Kaster overtog hvervet som kirkens værge den 23. august
1816 efter faderens død og bevarede det til sin egen — forholdsvis tid
lige — død den 7. januar 1825. Sophie Dorothe overlevede ham i 16 år
og døde 13. maj 1841. Manuskriptet til præstens tale ved hendes be
gravelse findes i Faaborg byhistoriske arkiv, og her skal gengives et
afsnit af den, som tjener til at give en karakteristik af hende og også
hendes Mand:
»Som det er alle gode forældres højeste ønske for denne verden,
at det må gåe deres børn vel, for hvilket ønske at opnå, de lader sig
ingen møjsommelighed fortryde, ingen opofrelse falde for svær, kun
de formåe at gjøre den, for hvilket ønske og de underkaste sig de
største selvfornægtelser — så er og synet af børnenes sande velgående,
når de har arbejdet sig frem til en agtet og hæderlig stilling i sam
fundet, forældrenes glædeskrone; de finde deri alle deres møjsomme
ligheder, alle deres opofrelser og selvfornægtelser til fuldeste tilfreds
hed belønnede, og have de selv imidlertid kunnet sikre sig en selv
stændig og uafhængig livsstilling indtil det sidste, så er intet dem
kjærere, end at de ikke behøve at forlange noget som til gengjæld;
thi de har ikke skrevet på regning, ikke holdt bog i så henseende. —
Af al jordisk kjærlighed er forældrenes kjærlighed til deres børn den
uegennyttigste, den reneste, den som mest ligner kjærligheden, som
findes i Gud. — Men have forældrene ikke kunnet sikre sig en sådan
aldeles uafhængig livsstilling ifald de opleve at blive gamle; af hvem
skulde de da hellere vente hjælp og forsørgelse end af deres kjære?
Den nødes endog de fleste gamle forældre til at modtage, såvel i mere,
såvel i mindre grad, såvel i længere, såvel i kortere tid. Hvor villige
og glade skulle og alle børn stedse yde den! Nogle unddrager sig, om
de kunne det, endog ganske fra den.
Ak! hvor højlig er da den svage gamle at beklage, når den, under
følelsen af sine kræfters daglige aftagelse, sin virkekrafts formind
skelse, tidt og under følelsen af mangehånde sygdomssmerter, skal
såres daglig af den over alle bitre følelser dog den bitreste: at mærke
sig som den, der ikke blot er regnet tilovers, men bliver betragtet som
en byrde, eller vel endog som et kors, hvilket vedkommende hellere
ønskede bort i den længste afstand, end de see det i deres nærhed.
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— O! at dog denne mennesket og endnu langt mere christne beskæm
mende erfaring, der så tidt møder os, ikke kan opvække alle børn til
i deres unge, sunde og kraftfulde dage at tænke: »Med hvad mål du
måler skal dig igjen tilmåles«. En så tung, en så sørgelig skjæbne fri
stede hun ikke i den her henseende, med hvormeget hun end havde
fået at stride. Havde end ikke al hendes husmoderlige dygtighed, al
hendes tidlige og sildige årvågenhed og påpassenhed, al hendes utræt
telige flid og arbejdsomhed, al hendes omhyggelige sparsommelighed,
al hendes store nøjsomhed og tarvelighed kunnet forsværge hende en
aldeles selvstændig og uafhængig livsstilling i hendes alderdomsdage,
havde de ikke kunnet det, fordi en forgangen tids uforvindelige uheld
i det timelige, uforvindeligt for alle de mange det ramte, og så hårdt
havde ramt hende, så var hun dog så lykkelig i hendes alderdom, åt
hendes nærmeste aldrig nogensinde lode hende føle eller mærke hen
des afhængighed, hendes ufuldstændighed. — Nej, deres store høj
agtelse for hende, deres ømme kjærlighed til hende holdt dem stedse
langtfra at lade hende føle det. — Hun havde det stedse godt hos dem
og iblandt dem. Deres kjærlighed forsødede hende enhver veemodig
erindring om lidt uheld og tab, også erindringen om tabet af hendes
retskafne, trofaste ægtefælle, som hun mistede ved en tidlig død. Hun
bevarede ham tilligemed sig selv ved sine dyder og understøttet af
en kjærlig søn et ærligt navn. Hun bevarede sig i alle hendes børns
hjerter erindring om alle de dyder, ved hvilke en god christelig moder
kan foregå børn med et godt exempel, frem for alt, exemplet på sand,
uskrømtet gudsfrygt. Ved den bevarede hup sin tillid urokket til for
synets kjærlige førelser under alle dets tilskikkelser; hun agtede sig
intet at vide til salighed uden ham allene. — »Hun har således stridt
den gode strid, fuldendt løbet og bevaret troen.«
I ægteskabet fødtes 6 børn:

Cl:—
C 2 —
C 3 —
C 4 —
C 5 —
C 6 —

Benedegta Andrea K., f. 31. marts 1799, død 25. august 1803.
Anna Margreta K., f. 22. november 1800.
Hans Johan K., f. 28. januar 1803.
Peter K., f. 9. november 1805.
Christian Wejbye K., f. 19. oktober 1808.
Søren K., f. 8. november 1810, død samme dag.
C 2 — Anna Margreta Kaster

fødtes 22. november 1800 og blev gift 28. september 1831 med Anders
Rhoed Haugsted, f. i Faaborg 16. februar 1803. (Forældre: Erik Haugsted og Sophie Hedevig Rhoed — se stamtavle over slægten Haugsted
— København 1906). A. R. Haugsted fik borgerskab som bagermester i
Faaborg 28. maj 1831 og var 8. oktober 1846 en af medstifterne af Faa
borg spare- og lånekasse. Ud over disse få oplysninger kendes der
ikke noget nærmere til Anna Margreta og Anders Haugsteds liv og
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levned. Hun døde den 7. juli 1873 og han den 29. april 1877, og der
var ingen børn i ægteskabet.

C 3 —

Hans Johan Kaster>

født den 28. januar 1803 — død 3. juli 1866.
Hans Johan Kaster lærte rebslagerhåndværket hos sin fader Peder
Kaster, men da denne døde, da H. J. K. kun var 22 år gammel, måtte
han blive hjemme og bestyre reberbanen for moderen, indtil han 16.
februar 1837 selv tog borgerskab og for egen regning videreførte
forretningen.
Om sin mormors fader har sparekassedirektør H. C. Jørgensen med
delt følgende:
Hans Johan Kaster vandt hurtigt sine medborgeres agtelse og betroedes mange tillidsposter. De vigtigste var følgende:
Kirkeværge 1838—1866.
Borgerrepræsentant 1841—1847, viceformand fra 1842.
Borgerrepræsentant 1861—1866, viceformand fra 1861.
Medstifter af Faaborg spare- og lånekasse 8. oktober 1846; her var
han en af de 2 kontrolmedlemmer, til han 16. april 1855 valgtes til
direktørsuppleant, hvilken stilling han indehavde til sin død. På gene
ralforsamlingen 9. februar 1866 fremsatte han tanken om oprettelse
af et understøttelsesfond for funktionærer og repræsentanter samt
deres efterladte; dette blev virkeliggjort 1895 som sparekassens jubi
læumslegat.
Medstifter af »Stiftelsen af 2. januar«, for hvilken han var meget
virksom, og hvor han beklædte formandspladsen. Ved hans død satte
købmand August Schrøder i sin bog »Faaborg Købstad«, der udkom
samme år, ham følgende eftermæle: Hans retsindighed, virksomhed og
hæderlige karakter gjorde ham til en af byens mest agtede og ansete
borgere, hvorfor han også i en række af år beklædte mange tillids
poster og savnedes aldrig, når noget nyttigt og godt i kommunens eller
borgernes interesse skulle iværksættes. Han søgtes af mange, og ingen
forlod hans hus uden at have modtaget et godt råd, ligesom han efter
evne altid hjalp den trængende.«
I Faaborg kirkes våbenhus opsattes 1939 en mindeplade for de 3 ge
nerationer Kaster, der havde været kirkeværge.«
H. J. K. blev den 22. februar 1834 gift med Anne Marie Lang, født
i Faaborg 29. januar 1805, datter af bygmester i Faaborg Jørgen Hansen
Lang (født i Svanninge 5. oktober 1777, død i Faaborg 24. juni 1842)
og hustru Johanne Marie Madsen (født i Svanninge 21. april 1776, død
i Faaborg 2. juni 1844). Jørgen Hansen Lang tilhørte den kendte lang
ske bygmesterslægt og byggede flere af de for dette »bygmester-dyna
sti« så karakteristiske »klassicistiske« ejendomme, der alle er fredede.
Se herom i tidsskriftet »Danmark« nr. 21—22 1944.
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I Faaborg by arkiv findes nu opbevaret Hans Johan og Anne Maries
konfirmationsattester. Heri hedder det bl. a.: Hans Johan Kasters
skolegang var stadig, og han udmærkede sig ligesåvel ved flid og op
mærksomhed som ved orden og sædelighed.
H. J. K. blev konfirmeret af mig i hans dåbs pagt 1ste søndag efter
påske d. å. og dagen derefter antaget til den hellige nadvers nydelse.
Jeg tror at kunne håbe det af ham, at han vil stræbe at blive troe i
det gode som en redelig Christen, til hans agtværdige forældres glæde
og hans eget sande gavn.
Faaborg, den 1. maj 1817.
P. R. Wøldike.

Og om Anne Marie hedder det: Efter flittig og velbenyttet skole
gang blev hun den første søndag efter påske 1819 confirmeret af mig
i hendes dåbs pagt og næste fredag antaget til den hellige nadvers
nydelse. Hun besad meget gode christendomskundskaber, og med hen
des opførsel var jeg stedse særdeles veltilfreds. Gud holde sin hånd
fremdeles over hende.
Faaborg, den 1. maj 1819.
P. R. Wøldike.
Bemeldte Anne Marie Lang har fuldkommen svaret til de gode for
ventninger, jeg havde om hende. Hendes retsindige tænkemåde og
hendes levnets pletfrie sædelighed gjøre hende værdig til min fortrin
lige berømmelse. Med hjertelig deltagelse vil jeg stedse glæde mig ved
hendes fremtids lykke.
Faaborg, den 6. august 1827.
Wøldike.

I ægteskabet fødtes 3 børn:
Dl — Peter Jørgen K., født 28. november 1834.
D 2 — Bodil Caroline Sophie Johanne K., født 13. juni 1839.
D 3 — Petra Hansine Christine Andrea K., født 7. maj 1849.
Anne Marie døde i en tidlig alder den 17. juli 1854 efter en lang
og lidelsesfuld sygdom. For denne sygdom har hun søgt lægehjælp
i København, hvilket fremgår af følgende breve, der nu findes hos
frk. Gudrun Pedersen i Middelfart:
Vimmelskaftet nr. 138, 3die sal, 14. juli 1852.

Min kjære mand og børn!
Kl. 8 kom vi hertil efter en meget behagelig reise og blev modtaget
af en stor mængde mennesker. Det første bekjente ansigt vi såe var
Habbe, dernæst opdagede vi Hansen og senere fruen, da hun var kom
met i tale med madam Levin fra Faaborg. Det var svært at komme fra
dampskibet, da der var så mange mennesker med og en mængde tøj,
kufferter og kasser, så det var ret morsomt at see. Habbe kom strax
om bord, han besørgede vores tøj i land. Et øjeblik efter kom den lille
kasserer, tænk dig, kjære mand, hvilket et stolt skue at see din kone
arm i arm spadsere af dampskibet med ham hen til en drosche, som
Habbe havde besørget tøjet på. Madam Hansen og Habbe fulgte begge
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med i droschen. Johanne er hos mig, vi har et nydeligt lille værelse
til gaden med 2 senge, det kan ikke være mere bekvemt for os, end
det er. I går spiste vi til middag hos fru Habbe, i aftes var vi i Tivoli
med Hansens; det er ikke til at beskrive, hvor dejligt det er. Vi så 2
forestillinger af kabyler-selskabet fra ørkenen Sahara, det er ikke til
at tænke sig, det de kunde udføre, uden at man har seet det; da de
var færdige, kom vi til concert, vi blev begge to som nogen forstenede
ved at høre en sådan musik, og see så stor en oplyst sal, væggene
rundt om den er ikke andet end glas med så mange forskellige kulører.
Dernæst så vi fra theatret en mængde marmorstatuer, det var alle
bibelske stykker, som drejede sig rundt for tilskuerne. Hvor meget
dejligt her at see og hvor mange fornøjelser vi nyder, er dog alle
tider mine tanker i mit kjære hjem. Hvordan har søde lille Petra det,
kan du sove i din varme seng om natten, Petra, min dyrebare skat,
savner hun ikke sin moder, og hvordan går det med hele huset, kan
du nok komme ud af at regere både ude og inde. Fortæl mig dog snart
noget om det, du ved ikke, hvor jeg længes efter dig, mine kjære børn
og det hele hus, det er aldrig ude af mine tanker.
Du må vide, at det er på morgenstunden, jeg skriver, her er næsten
ikke til at sove for al den kjøren og støj her er, jeg har vist ikke i mit
hele liv hørt eller set så mange vogne som i disse 2 dage. I denne gade
er den sværeste færdsel, der kan tænkes. I dag skal vi være hos Han
sens hele dagen, når doctoren har været hos mig, han kommer kl. 10
i formiddag; du skal da snart høre fra mig, hvad han siger. De trøster
mig alle godt og mener, jeg bliver nok rask, før jeg rejser herfra.
Du kan tro, jeg var rigtig træt i aftes, da vi kom hjem fra Tivoli
kl. 12. Kl. 10 i går formiddags kom fru Hansen og gik med os ud; hun
spadserede med os gade op og gade ned, ud af en butik og ind i en
anden, indtil vi fik hver en nyt hat og parasol. Du skulle see din
simple kone i den stads, så vil du vist grine. Du kan tro, Johanne hun
befinder sig meget lykkelig, hun længes slet ikke efter hjemmet som
jeg, hun længes kun efter, at jeg skal blive færdig med at skrive, for
at sætte håret og pynte hende. Fra familierne Hansen og Habbes skal
jeg hilse dig og børn mange gange, vil du hilse familien og alle gode
venner fra os, ligeledes hele husets personale glemmer du ikke. Du
med kjære børn hilses tusinde gange fra din datter og kone.
Hen på eftersommeren samme år er sønnen Peter i København.
Han er da 18 år og antagelig udlært ved professionen, og Marie skri
ver da et brev til ham således:
Faaborg, den 10. september 1852.

Min kjære Peter.
Med megen længsel ventede jeg på dit brev, blev derfor meget glad
i morges, da det kom, jeg havde dog bleven gladere, dersom du havde
sendt lidt fra doctor Ravn, derfor pålægger jeg dig, kjære Peter, at
gå hen til ham igen (det er jo ikke så langt fra, hvor du bor) og hilse
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ham fra mig. Du siger lige som det er, at jeg har skrevet dig til og
pålagt dig at gå til ham og fortælle ham, at i flere nætter har jeg ikke
sovet mere end 2 timer, den øvrige tid har jeg tilbragt med at hoste
og spytte, derfor længes jeg så meget efter at høre lidt fra ham, kan
du ikke, min gode dreng, belægge dine ord rigtig .... Når du blot
er rask, da spar ikke på at see dig om og more dig, så længe dine
penge slår til, forglem ikke at lægge mærke til, hvorledes konkylierne
er lagt omkring bedene i Alleenberg, forglem ikke at få en tur på
jernbanen ....
I disse dage er der travlhed med Lagonis eng, græsset på den har
far og Johansen købt i samling, den er blevet slået og i dag blev
høet gjort op ....
Hils L. Hansen mange gange fra fader, Johanne, Johansen, Petra
og mig. Din hengivne moder
Marie Kaster.
Det varede knapt 2 år, før sygdommen tog overhånd, og Marie K.
døde den 17. juli 1854. Ved hendes jordefærd blev holdt følgende tale
(manuskriptet findes ligesom det sidst gengivne brev hos frk. Gud
run Petersen, Middelfart).
Tale ved madame Anne Marie Kasters jordefærd:
Hvo skal vælte os stenen fra døren ved graven (Marc. 16-3). Således
spurgte fordum nogle sørgende kvinder, som i den årle morgenstund
ville besøge den grav, hvor man havde nedlagt den korsfæstedes afsjæ
lede legeme, den deres himmelske ven, som de elskede med en overjor
disk kærlighed og på hvem deres gladeste og saligste forhåbninger hav
de hvilet. Hvo skal vælte os stenen fra døren ved graven? Således spør
ger endnu alle de, som besøger de steder, hvor deres inderlig elskede
her i livet bliver nedlagte. Thi kan din sten ikke bortvæltes, kan livets
sejr ikke komme til at trænge ind i mørket, som der har samlet sig.
Hvilket menneskehjerte, som har elsket inderlig, kunne da udholde
tanken om skilsmissen i døden? Nej, kunne det kæreste vi har her i
verden ende så ganske, overgå i forkrænkelighedens vold og magt,
at det aldrig mere skulle blive vort, men være som for evigt tabt, så
måtte vi jo helst ønske, at vi kunne glemme, hvilke mennesker det
var vi nedlagde her på disse steder. Vort råd til dig, vor dybtsørgende
medbroder, måtte da være det: Når du går herfra, så glem hende,
som du nu aldrig mere her i verden får at se. Glem hvad hun var for
dig fra den første dag, kærligheden bandt eders hjerter så fast, så
uadskilleligt tilsammen. Glem hvor trofast hun holdt det løfte, hun
gav dig i dit livs højtideligste stund, at ville være som eet hjerte, een
sjæl med dig i medgangs og modgangs dage. Glem hvilken omhygge
lig, forstandig og kærlig moder hun var for dine børn, med hvilken
klogskab og troskab hun varetog alle en retskaffen husmoders mange
og ofte tunge pligter. Det smertede hende meget i hendes sidste svage
og lidelsesfulde leveår, at hun manglede kraft til at opfylde i alle dele
hvad hun gerne ville. Du, som levede hende så nær og havde
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lejlighed til at blive var, alt det gode og skønne, som boede i hendes
ædle hjerte, glem det altsammen, om du kan, og for at det kan ske,
som kom aldrig her på dette sted. Se ikke den grav her mere. Ak!
det var dig et koldt, et vantro menneske, som ville give dig dette råd,
hvilket du da heller ikke hverken kunne eller ville følge. Men det er
så langtfra heller ingenlunde mit råd. Nej, mit er: Kom ofte her. Be
søg flittigt dette sted, og hver gang du kommer her, så erindre dig
det syn, de sørgende kvinder så, og den røst de hørte ved graven,
som de besøgte den årle morgenstund. Til deres forbavselse blev de
var, at stenen fra gravkammeret var afvæltet, og den opstandnes her
lighed skinnede derinde, og de så en skikkelse som i lysets engels
dragt. Han sagde til dem: Den, I leder efter, han er ikke her. Han
er opstanden. Se stedet, hvor de lagde ham. Og hvem er det der sagde
det? Det er ham, som trådte hen til de menneskelige grave og sagde,
Johs. 11-35: »Jeg er opstandelsen og livet. Hver som tror på mig, om
han end dør, skal han dog leve. Det er ham, som pegede op mod
himlen og sagde — Johs. 14,2-3: I min faders hus er der mange bo
liger. Jeg går bort at berede eder sted, og når jeg er gået bort og får
beredt eder sted, kommer jeg igen og vil tage eder til mig, at hvor
jeg er, skulle også I være. Og for at vi skulle være fuldt forvissede
om, at denne hans forjættelse står virkelig fast og at han, som sejrede
og gennem alle tider vil befæste almagten i sin hånd, formår at op
fylde det givne løfte, så bøjede han selv sit hoved i dødens nat, men
knuste straks derefter dens lænke, sønderbrød dens fængsel og frem
stod som forklaret og herliggjort for hans dybtsørgende troende ven
ner, men han havde således tændt lys i den mørke grav, hvis stråler
udbredte sig over alle grave, og således også over hendes, der som
han, troende forlod denne verden med den bøn og det suk i sit hjerte:

Gud signe eder alle,
som var min vandrings lyst.
Lad sorgen ikke falde
for tungt på eders bryst.
Lad troen eder styrke,
det er en stakket frist,
da ender dette mørke,
da skal vi samles hist.
Fra Marie Kasters søsterdatter Sophie Kaster (se side 91) findes
bevaret et brev (nu hos Anna Catrine Bentzen i Kalundborg) af 4.
august 1854, hvori det hedder:
»Jeg har i dag været til alters med Hans Kasters familie. Du kan
ikke tro, hvad jeg følte, da vi gik, at hun, som bestandig har fulgt
med, nu er borte. Jeg kan ikke gøre mig fortrolig med den tanke, det
er bestandig for mig, som om hun kom tilbage, hun har jo også været
som en moder imod mig, og hver time på dagen føler jeg dybt hendes
savn. Jeg besøger ofte hendes grav, og kirkegården er nu min eneste
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udflugt. Johanne er den samme, som hun altid har været, det er ikke
på hende at mærke, at så god og kærlig en moder er gået bort. Peter
beklager jeg mest, han sørger grusomt, og han var jo også hendes
øjesten. Der er allerede fæstet en jomfru derop til vinter, det er en
søster til maler Christensen, en aldrende og fornuftig pige, og så skal
Johanne ud at lære husholdning til foråret.«
Hans Johan Kaster blev gift anden gang den 15. marts 1856 (i Faaborg) med Ingeborg Christensen, født i Faaborg den 24. december
1819, hvor hun også døde den 15. februar 1900. Hun var datter af
malermester Hans Christian Christensen og hustru Ingeborg Pedersen.
Om dette giftermål findes opbevaret et brev (nu hos frk. Gudrun
Petersen i Middelfart). Brevet er til Peter Kaster og er fra hans fader
og Ingeborg Christensen og er sendt til Hamborg, hvor Peter antagelig
har arbejdet »på professionen«, og hvor H. J. K. har besøgt ham.

Faaborg, den 19. august 1855.
Kære Peter!
Du længes vel nu efter at høre noget om min hjemrejse, men først
vil jeg sige dig, at det ikke glædede mig lidet at finde dig sund og
rask og at se, at du var den samme som du var før, og jeg håber, kære
Peter, at du vil blive det den øvrige tid, du bliver blandt fremmede.
Min afrejse var som du ved omtrent kl. 5 fra Altona, vi kom til
Kiel kl. 8V2, gik så straks ombord på dampskibet Løven, der af sej lede
omtrent kL 9 Vi og kom lykkelig og vel her til Faaborg i tirsdags mor
ges kl. 5 Vh, hvor jeg fandt alt ved det gamle, og karlen og Peder ifærd
med at lave til at køre rugen ind, som nu er kommet godt i hus.
Skriv os nu til, Peter, og lad os vide, når du går fra Hamborg, og
da igen, så snart du kommer i arbejde. Du kan jo blive så længe, som
du har lyst, og når du ikke længer har det, kan du jo komme hjem.
Der er nu en anden ting, Peter, som ligger mig meget på hjertet
at få dig sagt, og som jeg havde tænkt, at jeg ville sige dig, da jeg
var hos dig, og burde have sagt dig, men som der dels ikke var lej
lighed til og som jeg heller ikke var oplagt til i de dage. Det er nemlig,
Peter, da din moder, min kære Marie, lå på sit sygeleje, kaldte hun
en dag på mig og sagde mig, at dersom det var Guds vilje, at hun
skulle dø, da var det hendes ønske, at jeg ville tage mig et skikkeligt
og retskaffent fruentimmer til kone igen, da hun ellers var bange
for, at det ikke ville gå så godt til her i huset. Da jeg da derpå sva
rede hende, at jeg ikke holdt af at tale derom, sagde hun, at jeg dog
sagtens kunne høre hendes mening, da den var oprigtig, og det var,
at hun ønskede, jeg da ville vælge Ingeborg, fordi hun var vis på, at
hun ville passe for mig og holde meget af eder alle og i særdeleshed,
at når jeg sagde Ingeborg, at det var efter hendes ønske, ligesom at
hun da ønskede, at dersom jeg skulle dø først, at Ingeborg da straks
ville overlade ej ndommen til dig på så billige vilkår som muligt. Jeg
har nu sagt Ingeborg alt, og hun forlanger ikke andet i så tilfælde,
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end som ej at lide nød, og der skal i så henseende af os blive udfær
diget et dokument, som betrygger dig derfor, og jeg vil derfor håbe,
at vi skal leve i samme kærlighed og gode forståelse som vi før levede.
Når du nu skriver mig til, Peter, sig mig da kun din hjertens mening
og vær vis på, at vi som hidtil skal elske dig som en kær søn, skønt
Ingeborg ikke vil have, at du skal anse hende som moder, men som
en veninde.
Du hilses nu venskabeligt fra os alle, og jeg har mange hilsner til
dig fra gamle forvalter Rasmussen og mange andre gode venner.
Din oprigtige fader
H. Kaster.
PS. Hils Staals og hans kone og børn fra mig. Du går vel også der
hen og siger farvel, når du engang rejser.

Min gode Peter.
Et par ord vil jeg tilføje for at bede dig skænke mig kærlig velvilje
på den plads, din fader og din uforglemmelige moder har bestemt
mig, og som jeg skal stræbe efter at fortjene. For den lille Petra vil
jeg efter bedste evne være en god og omhyggelig moder — men du,
Peter, og Johanne — må jeg blive for eder en veninde, hvem I vil
henvende eder til, når I trænger til kærlig råd og hjælp, da vil jeg
håbe, at hjemmet som før vil blive eder kært, og vi vil da tilsammen
slutte os til din gode kærlige fader, som vil os alle såvel. Endnu vil
jeg tilføje, at alt hvad din fader bestemmer men hensyn til fremtiden,
skal det være mig en kær pligt at efterfølge, og det stoler jeg trygt
på, at du, min gode Peter, altid vil blive en god søn.
Din hengivne
Ingeborg Christensen.
Til H. J. K. og I. C.s bryllup er skrevet følgende vers, som nu fin
des i Faaborg by arkiv:
Tanker i anledning af s. t. kirkeværge, rebslagermester H. Kaster
og velædle jomfru I. Christensens højtidelige bryllupsfest den 15.
marts 1856.
Hvad er det vel, som giver livet værd,
hvad er det, som gør livet til et eden,
hvad spænder fryd omkring os fjern og nær,
hvad standser sorgen og forsøder glæden?

Det er ej jordens overflod og guld,
ej verdens ros og ej dens tomme hæder,
thi sligt forgår og svinder hen som muld,
med al sin herlighed og sine glæder.
Nej, hvad
er trofast
O! den er
den varer
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der skaber livets sande fryd,
kærlighed hos mand og kvinde.
ægteskabets bedste pryd,
ved, når kraft og ungdom svinde. •.

Når modgang trykker og gør hjertet vred,
når sorgen bringer mørke tunge dage,
o! hvad kan læge da som kærlighed,
hvad kan som den bortvifte hver en klage.

Gid den må hos eder stedse bo
og sine rødder trindt om eder spinde,
da vil den skænke eder varig ro
og trøst og håb og huslig fryd og glæde.
Og da skal livets aften vorde blid,
og når I engang bort fra jorden drage,
da skal det siges højt til eftertid,
har kærlighed så kronet livets dage.

Hilsen og sundhed, held og lykke følge Dem,
elskede brudepar, frem ad livets vej.
En glædelig påskefærd ønskes Dem
af Deres med megen højagtelse

ærbødigst

Hans Larsen.

Om Ingeborg, f. Christensen, H. J. K.s anden hustru fortæller spare
kassedirektør H. C. Jørgensen:
Hun var et eksempel på den solide, flittige og meget propre borger
kone fra midten af det 19. århundrede, hvor alt indenfor et borger
hjem, der ønskede at hævde sin stilling, skulle gå sin regelmæssige
og vante gang. Hendes ægteskab med den 16 år ældre H. J. K. varede
kun 10 år og var barnløst. Efter mandens død styrede hun endnu huset
med myndig hånd. Senere overtog sønnen af 1. ægteskab, Peter Kaster,
gården og reberbanen som den fjerde Kaster, søn efter fader. Tiderne
var ikke længer gunstig for erhvervet, stærkt trængt af fabriksdriften
og tilbagegang i sejlskibsbyggeriet bevirkede en betydelig nedgang
for den gamle virksomhed.
Omkring 1880 måtte Ingeborg Kaster søge og modtog også en lej
lighed i stiftelsen af 2. januar, hvor hun henlevede sine sidste 20 år.
Hun modtog det første af sparekassens legater 1895.
Her passede hun lige til det sidste sin lille lejlighed med de gamle
mahognimøbler, rester fra fordums storhed, med prisværdig omhu.
Hun satte en ære i at have sine hvidskurede gulve og stivede, hvide
gardiner i fineste orden. Om eftermiddagen sad hun i sin kurvelæne
stol, iført hvid kappe med lange hagebånd, ved vinduet med gade
spejlet, altid flittig beskæftiget med strikke- eller sytøj.
Den yngste del af slægten, som kaldte hende Olde, var hun altid
parat til at modtage og underholde, og mange var de fortællinger,
hun kunne; men mest underholdende var hun, når hun oprullede sit
og den ældre slægts levned. Som ganske ung pige havde hun gjort
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sejlturen med et af agent Voigts skibe, ført af kaptajn Mogensen, til
Christiania (nu Oslo) for at besøge en søster, der var gift med en
bagermester i denne by. Denne rejse blev beskreven til de mindste
enkeltheder og kunne næsten udfylde en lille eftermiddag. Ligeledes
havde hun med en Faaborg-skipper gjort rejsen til Bandholm, da hun
havde fæstet sig som kammerjomfru hos grevinde Knuth på Knuthen borg. Om sit barndomshjem ved Klosterporten fortalte hun livligt,
om livet her i et gammelt håndværkerhjem med mange svende og
lærlinge. Helst tog hun de unge med over i kirken og foreviste denne,
forklarede om alt inventar, lige fra altertavle, døbefont og orgel til
de mindste ting, hvem der havde skænket dette eller hint. Et par for
gyldte gueridoner (søjleborde til offer) og et par pletterede lyse
stager, som den første Hans Kaster havde skænket kirken, blev selv
følgelig ikke forglemt. Og at »min mand«, som hun altid med megen
stolthed og selvfølelse sagde, havde været kirkeværge, ligesom sin
fader og bedstefader, undlod hun aldrig at nævne.
Indenfor stiftelsen indtog hun også en vis position, ingen af de an
dre beboere kune hamle op med hende i properhed og velordnet hjem,
og sit gamle myndige væsen kunne hun ikke undlade, hvorfor den
unge slægt også benævnede hende »Priorinden«. Nej Olde satte aldrig
noget af sin værdighed til.
Han Johan Kaster var igennem skippere fra Faaborg, der sejlede
på Trondhjem, kommet i forbindelse med en slægtning der. Herom
fortæller nogle breve, der opbevares i Faaborg byarkiv. Denne slægt
ning, skibsmægler Gunder M. Caster, må formentlig være en sønne
søn af den første Hans Kasters broder Gunder Kaster (se side 49).
Han fortæller i et brev af 30. maj 1865, at han nu er 65 år og hans
kone er 70 år. De har da 2 døtre, Caroline og Rosine. Endvidere op
lyser han, at han har en søster ved navn Anna levende der i byen.
En efterforskning i statsarkivet i Trondhjem engang ved lejlighed
vil nok kunne opklare, om der har været efterkommere af skibsmæg
ler G. M. Caster og om den norske slægtslinie senere er uddød,

Dl — Peter Jørgen Kaster,
født i Faaborg 28. november 1834, død s. st. 27. april 1908.

Peter J. Kaster lærte professionen hos sin fader og overtog senere
den gamle virksomhed. Som ung svend havde han arbejdet både i
København og Tyskland — se side 62. Den tiltagende industrialise
ring og fabriksdrift bevirkede også her — ligesom alle andre steder
— at de mindre håndværksvirksomheder ikke kunne klare sig i kon
kurrencen og uddøde.
Peter J. Kaster blev den 19. oktober 1860 gift med Thora Sophie
Marie Leonhard, f. i Odense d. 6. juli 1839 som datter af kordegn Peter
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Ingeborg Kaster, f. Christensen
(»Olde«)

Peter Jorgen Kaster

Thora Sophie Marie Kaster,
f. Leonhard

Ingeborg Marie Lykke
Simonsen, f. Kaster

Vera Emilie Petersen,!. Lykke
Simonsen

Albert Edvard Lykke Simonsen

Georg Valdemar Lykke
Simonsen

Ebba Harriet Simonsen

Henriette Margrethe Kaster

Augusta Camilla Vilhelmine
Pedersen, L Kaster

Ejler Sofus Pedersen

Edvin Kaster Pedersen

Heinrich Leonhard og hustru Marie Gomard. Hun døde i Faaborg den
30. august 1915. Marie Gomard var datter af portner Nicolai Gomard,
Gråbrøde-hospital i Odense, H. C. Andersens gudfader, se nærmere
herom i H. G. Olriks bog om H. C. Andersen, København 1945 —
side 43.
Frk. Gudrun Pedersen i Middelfart (side 76) fortæller om sine
bedsteforældre:
»Bedstefader i Faaborg har jeg kun set en gang, så mindet om ham
står noget dunkelt for mig, jeg var kun 4—5 år.
Rebslagerfaget var ikke bedstefaders lyst, han ville gerne have
været dyrlæge, han elskede dyr, og hans største glæde var, når han
kunne køre ud med sin familie og sine heste og der var også en ko,
der græssede ude på banen. Oldefader efterlod sig nogen gæld, som
bedstefader påtog sig at betale, for, som hun skulle have sagt, min
fader skal ligge som en ærlig mand i sin grav, så mine bedsteforældre
startede deres ægteskab med gæld og fik en stor familie at forsørge.
Tante Petra boede i hjemmet, til hun giftede sig med skorstensfejer
Clausen, og blev udstyret fra hjemmet. Også Ane Marie Jørgensen
(side 78) blev opfødt der og var der, til hun også blev udstyret til sit
bryllup. Olde boede også i mange år hos mine bedsteforældre, men
hun skulle selv have ønsket at komme i stiftelsen at bo, og hun fik
også møbler, linned o.s.v. med fra hjemmet, så det har været en stor
familie, mine bedsteforældre havde at forsørge, når de selv havde en
stor børneflok. Så begyndte ståltrosser og metalkotøjr o. 1. at komme
ud på markedet, og det gav vel også nok sit til, at bedstefader til sidst
måtte sælge det hele til onkel Haugsted, som også var rebslager.
Derefter boede bedstefaders i et andet hus i Grønnegade, til bedste
moder købte huset i Bøj estræde 2 (ved sin broder Gustav Leonhards
hjælp). Onkel Hans er konfirmeret derfra, og som svendestykke lavede
han en kvist, som endnu er på huset.
Bedstemoder skal fra Bøj estræde have drevet en lille viktualiefor
retning, hun var en meget dygtig og energisk kvinde; jeg har nu aldrig
set den forretning, men de havde små kår, kun deres våbenbrødrepenge at leve af. Bedstefader var retsvidne, det har vel også givet en
lille skilling, men Henriette boede hos dem og har fortalt, at hun
betalte altid terminerne på huset og sin store andel til husførelsen.
Bedstefader var en stille, lille mand uden mange ord. Bedstemoder
fortalte mig i mørkningen om tiden i Grønnegade, så jeg syntes, jeg
kender huset og livet i gården.
Bedstemoder sagde også, havde vi kun været os selv og uden gæl
den, kunne vi have haft det gamle hjem, men hun var langtfra bitter
og beklagede sig aldrig; jeg mindes hende altid travlt beskæftiget
med et stort håndarbejde, jeg har et ret stort gulvtæppe og 2 flotte
duge, hun har syet efter 1908.«
Peter og Thora Kaster havde 8 børn:
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El
E 2
E 3
E 4
E 5
E 6
E 7
E 8

—
—
—
—
—
—
—
—

Marie Ingeborg K., f. 23. oktober 1862, død 14. november 1862.
Petra Johanne Nathalie K., f. 5. oktober 1863.
Ingeborg Marie K., f. 27. august 1865.
Henriette Margrethe K., f. 22. januar 1868.
Thora K., f. 23. maj 1871.
Augusta Camilla Vilhelmine K., f. 26. oktober 1873.
Marie Leonharda K., f. 11. oktober 1874.
Hans Leonhard K., f. 1. februar 1877.

E 2 — Petra Johanne Nathalie Kaster,
f. i Faaborg 5. oktober 1863, død i Faaborg 14. december 1948, blev
gift med Carl Johan Andersen, faktor ved Faaborg Folketidende, født
i Lemvig 7. oktober 1858 og død i Faaborg.
Der var ingen børn i ægteskabet.

E 3 — Ingeborg Marie Kaster,
født i Faaborg 27. august 1865, gift 29. oktober 1882 med kommune
lærer Peter Carl Lykke Simonsen, født i Assens 11. marts 1860 (forældre: Hans Caspar Simonsen og Marie Dreyer). Peter Carl Lykke
Simonsen var meget musikalsk interesseret. Han spillede 2. violin i
en kvartet i Faaborg og har desuden skrevet enkelte musikstykker,
der dog ikke er blevet særlig kendte. Hans fader, Hans Caspar Si
monsen, var den kendte komponist, der skrev melodien til »Jyden
han er stærk og sej g«, »Mads Dos« og flere andre af St. St. Blichers
sange, samt endvidere melodien til »Jeg er en simpel bondemand«.
Peter Carl Lykke Simonsen døde i Faaborg den 8. december 1896
og Ingeborg Marie i Søborg den 29. marts 1942. De havde 4 børn:
F 1 — Wera Emilie L. S., født 16. juli 1885.
F 2 — Albert Edvard L. S., født 25. januar 1887.
F 3 — Georg Valdemar L. S., født 6. marts 1888.
F 4 — Ebba Harriet L. S., født 16. december 1889.

F 1 — Wera Emilie Lykke Simonsen,
født 16. juli 1885 i Faaborg, har arvet sin faders interesse for musik
og kom i 1911 til København for at uddannes i klaver ved faderens
kusine Christiane Dannesbo, f. Dreyer, og har siden 1914 været musik
lærerinde i Søborg. Blev gift 27. marts 1926 med snedkermester Emil
Christian Petersen, født 3. september 1870 i København (forældre:
skomager Johan Carl Chr. Petersen og Vilhelmine Jørgensen). Emil
Christian Petersen drev snedkervirksomhed indtil 1938 og har deltaget
meget i foreningslivet og har bl. a. været i repræsentantskabet for
sygekassen i Søborg. Wera Petersen har i ca. 10 år været meddoms
mand i Nordre Birks kriminalret.
Der er ingen børn i ægteskabet.
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F 2 — Albert Edvard Lykke Simonsen,
født 25. januar 1887 i Faaborg, blev uddannet som møbelsnedker og
rejste i årene 1908—10 i udlandet på professionen og var både i Tysk
land, Østrig, Ungarn, Italien, Schweiz, Frankrig, Holland og Belgien.
Forlod snedkerfaget og gik over i journalistiken med ansættelse som
redaktør ved Nordsjællands Social-Demokrat i Frederikssund den 22.
april 1919. Var medlem af byrådet der i ca. 10 år, valgt af socialdemo
kratiet, og viceborgmester i 2 år samt medlem af flere bestyrelser.
Den 11. maj 1935 forflyttet til Hobro som redaktør af Socialdemokra
ten for Hobro og omegn, og er nu medlem ar forretningsudvalget for
den socialdemokratiske kredsorganisation i Mariager-kredsen.
Albert Edvard Lykke Simonsen blev den 17. okt. 1931 gift med Astrid
Jørgensen, født i Fensmark den 27. januar 1903 (forældre: Jørgen
Larsen Jørgensen og Karen Kristine Christoffersen). Hun har real
eksamen fra mellem- og realskolen i Frederikssund og har haft et
højskoleophold et halvt år på Askov højskole. Ligesom sin mand del
tager hun meget i foreningslivet, er meget interesseret i samaritergerningen, kasserer for Arbejdernes samariterforening i Hobro og
medlem af Nordjyllands-kredsens bestyrelse af samariterforbundet.
Har været medlem af kvindernes beredskab og kvindernes samfunds
tjeneste. Er tillige medlem af socialdemokratisk kvindeudvalg i Hobro.
Ingen børn.
F 3 — Georg Valdemar Lykke Simonsen,
født 6. marts 1888 i Faaborg, fhv. bagermester i Viborg. Gift 25. ok
tober 1912 med Kirstine Marie Jensen, født i Viborg den 4. februar
1893 (forældre: Peder Jensen og Erasmine Kjølhede). 2 børn:
GI — Grethe L. S., født 14. august 1913.
G 2 — Erik L. S., født 22. januar 1918.

GI — Grethe Lykke Simonsen,
født i Viborg den 14. august 1913, gift med guldsmed Erik Hagemann
Jensen, f. i Viborg 30. november 1902 (forældre: Niels Christian Erik
sen og Hansine Petrine Christensen). 2 børn:
Hl — Tove Lykke Hagemann J., f. 25. april 1947.
H 2 — Eva Lykke Hagemann J., f. 17. februar 1950.

G 2 — Erik Lykke Simonsen,
født 22. januar 1918 i Viborg. Maskinarbejder ved statsbanerne i
Struer. Gift 5. juni 1949 med Grethe Davidsen, født 19. maj 1922 i
Frederiks, datter af stationsmester i Frederiks D. C. Davidsen og hu
stru Elvira Sofie. 1 barn:
H 1 — Inge L. S., født 22. april 1950.
F 4 — Ebba Harriet Simonsen,
født den 16. december 1889 i Faaborg. Ugift. Har været beskæftiget
ved husvæsen og forretning. Bosat i Søborg.
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E 4 — Henriette Margrethe Kaster,
født den 22. januar 1868 i Faaborg og død samme sted den 26. april
1940. Ugift. Hun drev i mange år broderiforretning i Faaborg. Hun
var meget dygtig til sit fag og har været med til at forestå mange
store arbejder, bl. a. har hun sat farver til og forestået syningen af
tæppet, der ligger på gulvet foran alteret i Faaborg kirke. Hun havde
arvet mange af de gamle ting fra de første Kasters tid og værnede
derom med stor pietetsfølelse, ligesom hun var meget interesseret i
slægten og dens historie. Det var hende, der ved oprettelsen af Faa
borg byarkiv skænkede alle Hans Kasters bøger dertil og derved var
med til at sikre, at de for eftertiden bliver opbevaret på en betryg
gende-måde og er blevet grundlaget for denne slægtshistorie.
Hendes søsterdatter Gudrun Pedersen (side 76) havde ophold hos
hende i mange år, lærte væveriet og var hendes medhjælper i forret
ningen og blev ved hendes død enearving til alle de gamle minderige
arvestykker.
Om sin moster fortæller Gudrun Pedersen:
»Henriette Kaster kan jeg jo selvfølgelig kun beskrive som et stort
og elskeligt menneske, jeg ville kunne sige de samme ord som H. C.
Jørgensen har skrevet om »Olde«.
Moster var fra fødslen hemmet af en hofteskade, som ved en ope
ration, da moster var 30 år, viste sig at være, at lårbenet ved fødslen
var skubbet ud af sit leje, således at der var vokset centimeterhøje
benpigge ud på lårbenshovedet, det havde forvoldt de frygteligste
smerter, så moster ofte besvimede deraf. Hun fik så mejslet et nyt lår
benshoved og kom op igen efter 3 måneders sengeleje og efterhån
den ved hjælp af hendes store viljestyrke kom til at gå igen, men
benet var blevet 10 cm kortere. Da jeg kom til Faaborg i 1911, havde
moster broderiforretning i Mellemgade 2, som hun senere (vist i 1913)
solgte, og drev modeforretning i mange år, som hun ved tidernes
ugunst måtte afhænde ca. 1928—30. Jeg havde da begyndt min væv
ning, og moster boede hos mig og hjalp mig med farver og tegninger,
hun var en kunstner på dette felt, og trods sit svækkede helbred og
alder begyndte hun at væve og gik op i det med største interesse, lige
til hun blev alvorlig syg ved juletid 1939. Vi har jo altid delt trange
og gode tider sammen, hun beklagede sig aldrig trods hendes ofte
lange sengelejer; hun var hele familiens moster og faster, altid hjælp
som. Af store arbejder ved jeg kun kirketæppet, men hun var meget
dygtig og havde den fynske landadel til kunder; der holdt tit 4-spand
med kusk og tjener uden for den lille forretning i Mellemgade, hvilket
jeg som lille pige betragtede med største interesse. Jeg husker, da
merne kom med en kop, og straks var tryllet duge og andre ting frem
efter den medbragte kop. Jeg holdt selvfølgelig mest til i Mellem
gade, der var jo lidt mere livligt end som hjemme hos bedstemoder.
Jeg blev sat i arbejde med en klud og en ende garn for at være stille,
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når der var kunder i forretningen, så jeg er opvokset i et for et barn
farvestrålende rige. Det var mig en stor sorg, da moster gik bort og
så 2 år efter skulle komme til at passe min moder, som også døde af
kræft, men det var to tålmodige patienter, men store sorger at miste
to så elskelige mennesker med så korte mellemrum.
E 5 — Thora Kaster,
født 23. maj 1871 i Faaborg, blev gift med maskinmester ved Middel
fart vandværk Jens Emanuel Alexander Nielsen, født i Middelfart
26. september 1871.
De døde begge i Strib, hun den 20. september 1946 og han den 6.
januar 1948. Ved dødsfaldene skrev Middelfart venstreblad således:
Den 21. september 1946. Fhv. maskinmester på Middelfart vand
værk Emanuel Nielsen, nu boende i Strib, har i går haft den sorg at
miste sin hustru, idet hun pludselig døde efter en hjerneblødning.
Fru Thora Nielsen, der blev 75 år, var kendt som en ualmindelig ven
lig og hjælpsom kvinde, og for hendes mand og hjem har hun altid
haft den største betydning. Hun oplevede den glæde, at deres eneste
søn, telegrafist Emanuel Nielsen, for et par måneder siden nåede hjem
fra Grønland med hustru og en lille pige, så hun fik hilst på dem
efter de mange års adskillelse.
Den 8. januar 1948: Tidligere maskinmester på Middelfart vandværk
Emanuel Nielsen, Strib, er i går afgået ved døden, 76 år gammel.
Maskinmester Nielsen var i de mange år, han ledede vandværket i
Stavrby skov, en meget samvittighedsfuld mand, der altid havde den
mest eksemplariske orden i sagerne, og han var afholdt af alle. Da
han for godt en halv snes år siden tog sin afsked, bosatte han sig i
Strib, hvor han og hustruen vandt sig mange venner i deres otium.
For godt et år siden mistede Nielsen sin hustru, og det tog stærkt på
den ellers så raske mand, der begyndte at skrante. De sidste måneder
har han været syg, og 3. juledag måtte han på grund af et maveonde
indlægges på Middelfart hospital, hvor han i går døde.
Han efterlader sig en søn, der er ansat i post- og telegrafvæsenet:

F 1 — Emanuel Alexander Nielsen,
født i Middelfart vandværk den 23. maj 1911. Ansat ved post- og tele
grafvæsenet som elev den 1. september 1930, assistent 1936, radio
certifikat af 1. klasse 1. april 1937, ansat ved Lyngby radio og i Julianehåb. Gift med Elisabeth, f.
1 datter: GI — Edith.
E 6 — Augusta Camilla Vilhelmine Kaster,
født i Faaborg den 26. oktober 1873, gift med Ejler Sofus Pedersen,
bagermester i Middelfart, født i Hvejsel 22. januar 1867. Augusta døde
i Middelfart den 6. januar 1943. 8 børn:
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F
F
F
F
F
F
F
F

1
2
3
4
5
6
7
8

—
—
—
—
—
—
—
—

Olga P., f. 27. maj 1894.
Gerda P., f. 29. marts 1896.
Otto Kaster P., f. 7. juli 1897.
Erna P., f. 8. marts 1902.
Gudrun P., f. 26. oktober 1904.
Ove Kaster P., f. 14. april 1906.
Edvin Kaster P., f. 5. juni 1910.
Helge Kaster P., f. 10. januar 1912.

Fl — Olga Pedersen,
født 27. maj 1894 i Vejle, gift 27. maj 1919 med maler Viggo Jensen,
f. 1. september 1888 i Treide (forældre: Træskomand Martin Jensen og
Marie Max). Olga Jensen er indehaver af »Tatol« i Middelfart.
5 børn:
GI — Børge J., f. 18. maj 1920 — ugift.
G 2 — Yrsa J., f. 4. november 1921.
G 3 — Ellen J., f. 7. april 1924 — ugift.
G 4 — Tove J., f. 8. september 1925.
G 5 — Kirsten J.,f. 14. august 1935 — ugift.

G 2 — Yrsa Jensen,
f. 4. november 1921 i Middelfart. Gift 7. november 1945 med Erik
Lund, født den 11. juni 1918 i Vanløse (forældre: Skibstømrerformand
Ivar Lund og hustru Nancy). Ansat den 1. februar 1943 som matros ved
statsbanernes storebæltsoverfart. 1 barn:
Hl — Kirsten L., f. 5. december 1947.
G 5 — Tove Jensen,
født den 8. september 1925 i Middelfart. Gift den 28. maj 1944 med
Ole Peter Christensen, født den 20. oktober 1916 i Bedsted (forældre:
Christen Christensen og Karen Lisby). Uddeler i Ilskov brugsforening.
2 børn:
Hl — Ole Lisby C., f. 9. september 1945.
H 2 — Bjarne Lisby C., f. 25. september 1948.

F 2 — Gerda Pedersen,
født 29. marts 1896 i Vejle, gift med Anders Sten Peter Andersen,
f. 17. august 1884 i Aidt. Gerda døde i Middelfart den 9. juni 1937
efter 2 dage før at vaére frygtelig skoldet ved en ulykke. Ingen børn.
F 3 — Otto Kaster Pedersen,
f. 7. juli 1897 i Middelfart. Lokomotivfører ved statsbanerne i Nyborg.
Gift med Ragnhild Marie Vilhelmine Christiansen, født i København
23. maj 1898 (forældre: Tapetserer Carl Peter Rasmus Christiansen og
Petra Johanne Rasmussen). 2 børn:
GI — Ellis Kaster P., f. 13. april 1925.
G 2 — Birthe Kaster P., f. 2. maj 1929.
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F 4 — Erna Pedersen,
født 8. marts 1902 i Middelfart. Gift 28. juni 1928 med Peder Daniel
Honoré, vognmand i Middelfart, født i Fredericia 25. januar 1882 (for
ældre: Avlsbruger Jeppe Peter Honoré og Larsine Larsen). Ingen
børn, men har adopteret broderen, Ove Kaster Petersens søn, Ejler.
F 5 — Gudrun Pedersen,
født den 26. oktober 1904 i Middelfart. Uddannet som væverske og
opholdt sig i mange år ved bedstemoderen og mosteren i Faaborg (se
side 73). Passer nu huset hjemme ved sin fader i Middelfart, sam
tidig med at hun har vævestue. De mange års ophold hos mosteren har
givet hende et stort kendskab til den tidligere slægts historie, ligesom
hun ved mosterens død arvede de mange gamle ting fra de første Ka
sters tid, bl. a. en lineal med Hans Kasters navnetræk og årstallet 1763
samt en stor del svære sølvskeer fra Hans Kasters bryllup med Anne
Margrethe Alsingsdatter, hvorpå deres forbogstaver samt årstallet 1767
er indgraveret, desuden en gi. hvid silkevest, en broderet tobakspung,
der har tilhørt bygmester J. Lang, forskellige glas- og porcelænsting,
gi. mahognikommode og ditto skrivebord, alt sammen ting, som hun
med stor veneration og pietetsfølelse værner om.

F 6 — Ove Kaster Pedersen,
født 14. april 1906 i Middelfart. Statshusmand. Gift med Karoline
Nielsine Fisker Andersen, født i Assentoft 20. oktober 1905. Død den
30. april 1941. 2 børn:
GI — Jytte Kaster P., født 24. september 1932 i Middelfart.
G 2 — Ejler Kristian Kaster P., født 4. januar 1937 i Randers
(adopteret af Erna og P. D. Honoré).

F 7 — Edvin Kaster Pedersen,
født 5. juni 1910 i Middelfart. Udlært som gartner og påbegyndt egen
forretning i 1935 i Taarnby (Amager) og overtog desuden i 1937 ved
ligeholdelsen af gravstederne på Taarnby kirkegård. Er formand for
foreningen af private kirkegårdsgartnere. Gift med Mary Kirstine
Elisabeth Augustson, født i København 8. december 1909. Ingen børn.
F 8 — Helge Kaster Pedersen,
født den 10. januar 1912 i Middelfart. Realeksamen fra Middelfart
kommunale mellem- og realskole i marts 1928, kom i mejerilære 1.
maj 1929, soldat ved 5. bat. 3. komp. i Odense 1933, var på Dalum
mejeriskole vinteren 1936—37 med eksamen april 1937. Fra 1. april
1938 ansat som målerkontrolør ved Københavns belysningsvæsen. Har
deltaget i forskellige aften- og feriekursus vedrørende fagforenings
arbejde. Har siden september 1944 været medlem af bestyrelsen for
belysnings- og vandværksfunktionærernes fagforening, fra 1. oktober
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1940 kasserer for belysningsvæsenets musikforening og fra 1. oktober
1945 revisor i grundejerforeningen »Mosevang« i Taarnby. Blev den
30. november 1949 indvalgt i bestyrelsen for målerkontrolørernes
hjælpekasse. Gift 12. februar 1939 med Akla Marie Jeppesen, født 25.
april 1914 i Bogense (forældre: Rasmus Jeppesen og Oline Mathilde
Nielsen). 1 barn:
Hl — Per Kaster P., født 1. april 1946.

E 7 — Marie Leonharda Kaster,
født den 11. oktober 1874 i Faaborg. Udvandrede som syttenårig til
USA. Blev gift med Christian Dreyer, født 14. maj 1865 i Svendborg.
De havde i mange år købmandsforretning i Port Chester i USA. Efter
mandens død flyttede Marie Dreyer til Bronxville N.Y., hvor hun har
boet siden. 1 barn: F 1 — Edvin Emil D., født i Port Chester 2. juni
1893, men døde i Faaborg den 18. juni 1910, hvor han var på besøg
sammen med sin moder. Han blev begravet i Port Chester, USA.
E 8 — Hans Leonhard Kaster,
født den 1. februar 1877 i Faaborg. Han er den sidste mandlige efter
kommer af Hans Kaster i den 1. slægtslinie. Uddannet som tømrer, og
arbejdede i USA 1895—97, derefter tømrerforretning i Faaborg 1903
—10. Ansat som tømrer ved Sydfynske jernbaners værksted i Odense
1910. Blev pensioneret herfra 1943. Gift med Laura Sofie Marie Heidemann, født i Faaborg den 25. juli 1880, datter af lokomotivfører Hans
Godtfred Heidemann og Laura Lassen. Var før sit giftermål ansat ved
Fyns kommunale telefonselskab. 2 børn:
F 1 — Inger K., født 1. juni 1904.
F 2 — Edith K., født 10. juni 1911.

F 1 — Inger Kaster,
f. i Faaborg den 1. juni 1904. Har været beskæftiget på socialkontoret
i Odense og fra 1933 til 1943 ansat som undersøger samme sted. Har
i ca. 10 år været optaget på nævninge- og domsmandslisten og har
været indkaldt til funktion mange gange. Gift 15. november 1936 med
fuldmægtig ved socialkontoret i Odense Niels Aage Christian Larsen,
født i Odense 8. marts 1907 (forældre: Købmand Frants Larsen og
hustru Kirstine). 1 barn:
Hl — Henning Leo L., f. 11. juni 1943.

F 2 — Edith Kaster,
født 10. juni 1911 i Odense. Har realeksamen fra Marie Jørgensens
pigeskole i Odense og statskontrolleret handelsmedhjælper-eksamen fra
handelsskolen i Odense. Derefter ansat som bogholderske ved forskel
lige firmaer. På »Borrehus« husholdningsskole vinteren 1936—37. Gift
15. oktober 1938 med Poul Anker Petersen-Dalum, født 15. januar
1899 i Dalum (forældre: Forstander Jørgen Pedersen, Dalum land-
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brugsskole, og Jensine Petrea Thygesen). Realeksamen 1915 fra Giersings realskole i Odense, derefter uddannelse ved praktisk landbrug.
Højskoleophold på Ryslinge højskole og på Dalum landbrugsskole
1919—20. Landbrugskandidat 1924. Assistent i husdyrbrug under de
samvirkende landboforeninger i Fyns stift. Fra 1930 redaktør af Fyns
stifts landbrugstidende. Har foretaget studierejser til Sverige og Tysk
land. Bestyrelsesmedlem i foreningen af landbrugskandidater i Fyns
stift og i foreningen af danske landbrugsblade. Medlem af landbrugets
filmudvalg. Der er ingen børn i ægteskabet.
D 2 — Bodil Caroline Johanne Kaster,
født den 13. juni 1839. Gift med Christian Nicolaus Jørgensen, fuld
mægtig i universitets-kvæsturen, født den 26. juni 1834 i Faarup
(Sjælland). Forældre: Lærer Erik Engelbrecht Jørgensen og Henriette
Laurine Liitzhøft. (Se slægten Liitzhøft i Danmark ved Augusta Hørlyk).
Johanne døde i København 11. marts 1895 efter 2 års håbløs syg
dom, og C. N. Jørgensen døde den 5. august 1901 på Frederiksberg.
8 børn:
El — Ane Marie J., f. 10. maj 1857.
E 2 — Julie J., død 2y2 år gammel.
E 3 — Julie Hansine Ingeborg J., f. 16. marts 1866 i København
og død s. sted 9. juli 1889 — ugift.
E 4 — Hans Johan Kaster J., f. 29. marts 1868.
E 5 — Margrethe J., f. 24. marts 1871 i København, død i Korsør
10. august 1884.
E 6 — Erik Engelbrecht J., død som barn.
E 7 — Erika J., f. 8. november 1873.
E 8 — Aage Halfdan J., f. 21. juni 1878.
El — Ane Marie Jørgensen,
født den 10. maj 1857 i Ulbølle og død i København (Set. Josefs hospi
tal) 27. januar 1907. Gift med Martin Christoffer Jørgensen, købmand
og sparekassedirektør i Faaborg, født den 20. januar 1841 og død s.
sted 25. maj 1916. Forældre: Brænderiejer Hans Jørgensen og Karen
Nielsdatter.
Om sine forældre skriver sparekassedirektør H. C. Jørgensen:
Ane Marie Jørgensen opdroges som barn i bedstefaderen Hans Johan
Kasters hjem i Faaborg; blandt hendes erindringer herfra var krigen
1864 det fremherskende, hvorledes hun i skolen pillede charpi til
lazarettet og sammen med de voksne bragte mad til de sårede soldater,
når de ankom fra Als. Som ganske ung kom hun til Verninge præste
gård, her indledte hun bekendtskab med lærerfamilien i Naarup, den
senere forfatter Ingvor Bondesen og hustru Agnes, med hvem hun
sluttede et varmt venskab, hvad der senere blev af betydning for
hende.
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I en alder af mindre end 20 år blev hun gift med isenkræmmer
Martin Jørgensen, Faaborg. Ane Marie J. var som man siger fiks på
fingrene, alt finere håndarbejde som broderi og knipling lå for hende,
desuden havde hun en udpræget kunstnerisk sans for farver, hvorfor
hun slog sig på kunstbroderi, og som hun dyrkede gennem alle år lige
til sin død. Venskabet med forfatteren Ingvor Bondesen og frue bragte
hende i forbindelse med den kendte fru Constantin, der var datidens
førende indenfor kunstbroderiet, samt med flere kunstnere som ma
lerne O. A. Hermansen, G. A. Liebert og Gotfred Christensen; i dette
selskab udvikledes hendes evner for farvesammensætning og flere af
dem leverede hende akvareltegninger til hendes broderier. Utallige er
de sofapuder og kakkelovnsskærme m. m., hun gennem årene bro
derede. Også bannere og faner broderede hun et ikke ringe antal af,
bl. a. et banner til foreningen »Danmark« i London, for hvilket hun
høstede megen ros og ære; i et langt takkebrev fra foreningen står
bl. a.: »Deres navn vil blive indført i foreningens annaler og vil sikre
Dem et varigt minde hos os danske i London.« Blandt de unge Faaborg-kunstnere (fynbomalerne, da de endnu ikke havde opnået noget
navn), var hun godt kendt og viste dem megen interesse.
Umådelig flittig var hun og overkom en utrolig mængde, foruden
at styre sit store hus, der til de fleste tider bestod af mindst en halv
snes personer, passede sit broderi og læste med børnene, var hun
altid på færde, når der var sygdom iblandt den dengang store familie
i Faaborg, mangen nat har hun våget over syge eller siddet ved et
dødsleje (sygehus og sygepleje var der dengang meget lidt af). Hun
var medstifter af en dameforening til hjælp for barselkvinder, hvor
hun og hendes slægtning, lærerinde Marie Kaster, gjorde et stort og
uegennyttigt arbejde ved at opsøge og hjælpe, hvor der hårdest var
trang.
Efterhånden som børnene blev voksne og ikke lagde så megen be
slag på hende, opfyldtes hendes længsel efter at rejse. Hun tilbragte
en sommer på Færøerne hos en veninde, der var gift med præsten
på Norderø, en rejse, der på den tid var næsten uhørt. En anden
sommer tilbragte hun i Skotland på besøg hos sin søn Valdemar, der
her var ansat på et skibsværft i Grenoch. Fra disse og andre inden
landske rejser kom hun altid hjem ladet med energi og impulser.
I 1906, kun et år efter at forretningen var overdraget sønnen Hans
Christian og hun ret skulle nyde at være fri for den store hushold
ning, angrebes hun af en snigende sygdom og døde 27. januar 1907,
ikke fyldt 50 år.
Martin Christoffer Jørgensen var født i Faaborg og helt en selfmade
mand, der uden fremmed hjælp arbejdede sig frem til en anerkendt
position i byen. Efter skolegangen i borgerskolen kom han i handels
lære hos købmand Carl Ortmann 1854—58, tog derefter i 2 år kon
toristplads hos udskrivningschefen, oberst Torcos. Chefen var en streng
mand af den gamle militære skole, der fordrede meget, men til gen-
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gæld også ledede og underviste sin unge medhjælper i mangt og meget,
hans skolegang ikke havde givet ham. Disse 2 år omtalte Martin Jør
gensen altid som meget betydningsfulde for sin uddannelse.
Derefter tog han plads som handelsmedhjælper hos firma Jensen
& sønner i Nyborg 1860—67, Bøwing, Gothersgade, København, 1867
—68, og Werner, Slagelse, 1869—74, og hvorefter han så løste køb
mandsborgerskab i Faaborg 25. november 1874, hvor han drev en isen
kram-, glas- og porcelænsforretning til 29. april 1905.
Blev indvalgt i Faaborg spare- og lånekasses repræsentantskab den
11. november 1887, direktørsuppleant samme sted 21. maj 1892—29.
maj 1903 og endelig direktør fra 29. maj 1903 til sin død 25. maj 1916.
Byrådsmedlem 1895—1901. Forligsmægler 1. oktober 1897—25. maj
1916. Overligningskommissær 11. maj 1904—24. februar 1914. I fæl
les-kommunaludvalget til dannelse af Fyns kommunale telefonsel
skab, og efter dets oprettelse Faaborg købstads repræsentant.
Medstifter af jysk-fynsk isenkramforening, stiftet i Vejle 4. august
1894, og bestyrelsemedlem her til 9. august 1897.
3 børn:
F 1 — Hans Christian, f. 2. april 1878.
F 2 — Edvard Valdemar Martin, f. 8. februar 1880.
F 3 — Erna Martinie, f. 7. februar 1891.

F 1 — Hans Christian Jørgensen,
født i Faaborg den 2. april 1878. Frekventeret Deichmanns realskole
til 1892, efter konfirmationen i handelslære fra oktober 1892 til marts
1897, dels hos faderen og dels hos Otto Nielsen, Nyborg isenkram-,
glas- og porcelænsforretning. Tog i efteråret 1897 plads hos isenkræm
mer Herman Frese i Haderslev, men udvistes kort efter (køllerpolitiken). Var derefter fra 1. februar 1898 til 1902 ansat i firmaet T. M.
Werner, København, tog derefter hjem og bestyrede faderens forret
ning, da denne valgtes til direktør i Faaborg spare- og lånekasse. Er
hvervede selvstændig borgerskab 1. september 1904 og overtog for
retningen 29. april 1905 og drev den til 9. april 1935, da han selv
valgtes til direktør i sparekassen 17. januar 1935. Var i købmands
tiden medstifter af isenkræmmernes indkøbsforening DIFA. Bestyrel
sesmedlem i Faaborg handelsstandsforening 1911—35, næstformand fra
1922. Bestyrelsesmedlem i bryggeriet »Sydfyn« fra 1914, formand fra
1941. I sparekassens tilsynsråd 2. august 1921—1. september 1929, di
rektørsuppleant 1. september 1929—17. januar 1935 og direktør fra
denne dato. Medstifter og kasserer for Faaborg byhistoriske arkiv
siden 1937. Medstifter af og kasserer for Faaborg-fondet 1943, for
mand siden 1948. Næstformand i hjemstavnsforeningen »Den gamle
gård« fra 1944. Kasserer i fonden til bevaring af de gamle bygninger
i Faaborg fra 1935. Bestyrelsesmedlem i Faaborg spare- og lånekasses
studielegat af 1946.
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Som hobby har H. C. Jørgensen haft personal- og byhistoriske stu
dier og har skrevet en del om disse emner til de stedlige dagblade,
samt en publikation: Agent Jørgen Ploug, storkøbmand i Faaborg, ud
givet af Faaborg byhistoriske arkiv 1944. Endvidere Faaborg be
værterforenings 50 års jubilæumsskrift 1945, en tidstavle for Faaborg
spare- og lånekasse ved 100 års jubilæet i 1946, en karakteristik over
sammes 24 stiftere, samt et kartotek over sparekassens repræsentater
og direktører (ca. 150 personer) gennem 100 år.
I anledning af H. C. Jørgensens 70 årsdag skrev Faaborg avis den
27. marts 1948:
En af byens kendte personligheder, sparekassedirektør H. C. Jør
gensen fylder fredag den 2. april 70 år. Igennem mange år har spare
kassedirektør Jørgensen været blandt byens førende mænd, og han
har ikke slækket af, selv om han har nået de 70. Han er stadig ladet
med energi og går med fuld virkelyst op i sit arbejde i sparekassen
og sin store lokalhistoriske interesse.
Sparekassedirektør Jørgensen kan føre sine aner i Faaborg 6 gene
rationer tilbage, og det er vist ikke mindst dette faktum, der er skyld
i hans store interesse for Faaborgs historie, som der vel kun er få
faaborggensere, der er så godt inde i som han. I sine unge år ud
dannedes Jørgensen i isenkrambranchen for at gå i faderens fodspor.
Hans uddannelse foregik dels i Nyborg og dels i København, men i
1901 vendte han tilbage til Faaborg for at overtage pladsen som be
styrer i isenkramforretningen i Vestergade, som han selv overtog i
1905 og drev, indtil han solgte den i midten af trediverne.
Handelskundskab er en af de evner, der fra fødslen har været ned
lagt i sparekassedirektør Jørgensen. Det gav sig udslag, mens han var
isenkræmmer i Vestergade, hvor han oparbejdede en stor kundekreds
og ved sin elskværdighed tillagde sig en god position i byens er
hvervsliv. Hans handelskolleger satte stor pris på ham, og i handels
standsforeningen fik Jørgensen lejlighed til at omsætte sin kunnen
på handelens område til virkelighed. Han var næstformand i forenin
gen i 16 år af de 26 år, han sad som medlem.
I 1921 valgtes direktør Jørgensen som medlem af tilsynsrådet for
sparekassen og i 1935 udnævntes han til direktør ved sparekasse
direktør Christiansens død. Fra den tid helligede han sig arbejdet for
sparekassen — et arbejde, som institutionen i årenes løb har kunnet
høste mange frugter af. Han har et godt forhold til kunderne og spare
kassens funktionærer. Ved siden af sparekassearbejdet har direktør
Jørgensen flere andre interesser, først og fremmest byens historie.
Han sidder således i bestyrelsen for Faaborg byhistoriske arkiv, og i
flere artikler i »Faaborg avis« har direktør Jørgensen skrevet for
skellige interessante træk fra byens liv. Den seneste artikel findes i
avisen for i dag, hvor han fortæller om havnefogeder i Faaborg gen
nem 150 år. Desuden er sparekassedirektør Jørgensen frimurer og i
kraft heraf medlem af bestyrelsen for institutionen i Faaborg. End-
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videre er han formand for A/S bryggeriet »Sydfyn«, medlem af mu
seumsgårdens bestyrelse, i bestyrelsen for foreningen til gamle byg
ningers bevarelse, Faaborg-fonden m. v., og endelig er han revisor i
Faaborg skipperkasse. Sparekassedirektør Jørgensen fejrer sin fødsels
dag i København hos en datter, men selv om han rejser fra byen,
undgår han ikke at blive genstand for stor opmærksomhed fra Faaborgs side.
H. C. Jørgensen har således skabt sig et smukt navn i Faaborg, og
hans store og uselviske arbejde for Faaborg-fondet og for bevarelsen
af de gamle bygninger er påskønnet med, at han blev udnævnt til
ridder af Dannebrog den 4. november 1949.
Alle medlemmer af Kaster-slægten må være H. C. Jørgensen meget
taknemlig, thi han har også her gjort et stort arbejde, idet mange
oplysninger til denne slægtsbog skyldes H. C. Jørgensens indgående
studier og undersøgelser.
H. C. Jørgensen er gift med Karen Charlotte Emilie Ågerup, født
i Faaborg den 29. oktober 1882 som datter af restauratør Jørgen Tho
mas Ågerup og Ane Catrine Rasmussen. Hun er uddannet ved klaver
spil og husvæsen bl. a. i Lybæk ved konservesfabrikant Brandt og frue.
3 børn:
GI — Sonja J., f. 30. november 1904.
G 2 — Bodil Marie J., f. 4. november 1907 i Faaborg,
død 16. september 1908.
G 3 — Else J., f. 22. november 1911.
Få dage efter at manuskriptet til denne bog var skrevet færdig,
døde H. C. Jørgensen. Herom skrev aviserne i Faaborg:
Faaborg avis 3. marts 1951: Faaborg har mistet en af sine gode
sønner, købmand, sparekassedirektør H. C. Jørgensen. Han var blandt
dem, der i sin by var med til at værne om dens æstetiske og historiske
værdier, og han var med i arbejdet for at samle alle de mange gode
Faaborg-drenge og -piger, som drog ud. Han kunne med dem, når de
kom hjem, glædes over den by, som han omfattede med en levende
interesse og kærlighed.
Få, ja vel ingen, havde som han kendskab til slægterne, der levede
og skabte vor by. Myreflittig som han var, ydede han som skribent
en betydelig indsats og afgav ved udsendelse af en række personalhistoriske skrifter bevis for den store værdi, der ligger i oprettelsen
og vedligeholdelsen af Faaborg byhistoriske arkiv. Vi, der gennem
mange års samarbejde lærte at kende H. C. Jørgensens fine, hjerte
lige sindelag og trofasthed mod sin by, ved at hans bortgang er et
smerteligt tab, ikke blot for hans nærmeste, men også for hans venner
og for — Faaborg.
Æret være hans minde.
Hans Rasmussen.

Og i samme avis bl. a.: Flagene vajer i dag på halvt mange steder
i Faaborg i anledning af, at en af byens kendte og agtede borgere,
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sparekassedirektør H. C. Jørgensen, i nat er afgået ved døden i en
alder af 73 år. Direktør Jørgensen blev indlagt på sygehuset for få
uger siden, lidende af en hjerneblødning. For ca. et år siden havde
han et lignende tilfælde, som han dog hurtigt kom over, så han igen
kunne varetage det daglige arbejde i sparekassen. Men denne gang
var sygdommen af mere alvorlig art. Hans kræfter svandt mere og
mere, og i nat indtrådte døden stille........... På hans initiativ har det
byhistoriske arkiv i de senere år også udsendt nogle små publikationer
af lokalhistorisk art, der for fremtiden vil være af stor betydning til
belysning af byens historie. Det gamle Faaborg havde i H. C. Jør
gensen en god ven, der var utrættelig i bevarelsen af byens fysiognomi
fra gamle dage. Han fulgte f. eks. daglig den nu afsluttede restaure
ring af de to »smedehuse« i Holkegade og var også meget stærkt op
taget af spørgsmålet om byens forskønnelse........... Han var kendt som
en mand, der også havde stor interesse for kunst, og i årenes løb
havde han fået samlet en smuk samling malerier af fynske kunstnere
i sit smukke hjem i sparekassens bygning. Noget af det sidste, han
beskæftigede sig med, var at få restaureret mindesmærket over de
danske søfolk, der ved århundredskiftet forliste på Norges kyst og
blev begravet på en kirkegård deroppe. Bekostningen heraf fik han
skipperkassen til at påtage sig.
Faaborg avis 8. marts 1951: Jordefærd. Sparekassedirektør H. C.
Jørgensen blev i går begravet fra Faaborg kirke under meget stor
deltagelse. Kirkens midtergulv var næsten helt dækket af de mange
kranse, der var sendt til båren. Blandt kransene sås signerede fra
Faaborg byhistoriske arkiv, Faaborg-fonden, bryggeriet »Sydfyn«, be
styrelsesmedlemmer i bryggeriet »Sydfyn«, sparekassen for Svend
borg og omegn, Svendborg bank, Privatbanken i København, direk
tionen for Fyns discontokasse, Faaborg spare- og lånekasse, tilsyns
rådet for Faaborg spare- og lånekasse, instruktionslogen i Faaborg
og personalet i Faaborg spare- og lånekasse samt Faaborg andels
svineslagteri. I følget sås bl. a. generalmajor Wulff Have, medlemmer
af instruktionslogen i Faaborg, repræsentanter for byens bestyrelse
og Faaborgs handelsverden. Kirken var smukt pyntet med hvidt og
grønt. Om kisten i koret var anbragt fire høje floromvundne lyse
stager. Højtideligheden indledtes med salmen »Lær mig, o skov, at
visne glad«, hvorefter pastor Schaarup holdt en smuk personlig sørge
tale over afdøde. Sognepræsten udtalte bl. a.: Det er vist ikke for me
get sagt, at en stor del af vor gamle bys befolkning for 3 uger siden
blev grebet ved budskabet om, at sparekassedirektør H. C. Jørgensen
var blevet alvorligt syg. Efterhånden forstod vi alle, at hans sygdom
blev en kamp mellem liv og død — at det var den bitre alvor. Vi
syntes, H. C. Jørgensen hørte til her midt i byen som den gamle
faaborggenser han var. Her havde han sin rod, her udøvede han mange
års trofast virke for sin by og sine medmennesker. I hans sind levede
Faaborgs historie op gennem tiderne. Byens trivsel var eet med hans
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arbejde — dag efter dag, år efter år — og gennem sin skiftende stil
linger kom han stadig i dybere kontakt med de mennesker, der levede
omkring ham. Med ham forenedes fynboens lune og åbenhjertighed
med arbejde og flid. Vi fulgte jer, der stod ham allernærmest, i de
sidste svære tider, jer, der forstod, at nu gjaldt det liv eller død. Vi
forstår godt, hvordan I har haft det, mens denne kamp stod på. Det
var fortsat eksistens for et hjem, solen havde skinnet på dag efter
dag, år efter år, eller afslutningen på et liv i rigdom og glæde. I øn
skede, håbede og bad — om hvad? Livet eller døden. Jeg vil her have
lov til at fortælle jer bibelens ord om en anden mand, der følte kraftesløsheden snige sig ind på livet som en tung byrde. Ordet lyder:
Dersom dette at leve skaffer mig frugt af min gerning, så ved jeg
ikke, hvad jeg skal vælge, idet jeg har lyst til at bryde op og være
sammen med Jesus Kristus. Så langt kan et menneske nå, når han
står overfor den sidste store fjende her i livet, og når han for alvor
er kommet til Jesus Kristus. Er I ikke også gennem disse 3 uger kom
met så langt, at I kan sige og tør sige, at døden ikke er det værste,
og det måske var det bedste, det skete sådan? Døden er den sidste
store fjende — ja, men bagved den er troen på Jesus Kristus, og i
den tro vil I virke videre på hver sin plads, og I vil prøve på i lydighed
at sige tak til den Herre, der selv besejrede dødens magt.
Efter talen sang følget salmen »Den store mester kommer«, hvorpå
pastor Schaarup lyste velsignelsen fra altret.
Afdødes svigersøn, fabrikant Jørgen Müller, København, sang Chr.
Richardts smukke salme »Lær mig nattens stjerne«.
Til tonerne af »Kærlighed fra Gud« bar medlemmer af instruk
tionslogen i Faaborg kisten ud til rustvognen.
Ved graven på den gamle assistenskirkegård forrettede pastor Schaa
rup jordpåkastelsen, og følget sang salmen »Dejlig er jorden«. Af
dødes broder, direktør Valdemar Jørgensen, Helsingør, takkede på
familiens vegne for deltagelsen.
Ved en efterfølgende sammenkomst i hjemmet blev der holdt mindeog takketaler af bl. a. general Wulff Have, sparekassedirektør FischerJørgensen, cand. pharm. Brandt og fabrikant Jørgen Müller.
GI — Sonja Jørgensen,
født i Faaborg den 30. november 1904. Mellemskoleeksamen fra Faa
borg mellem- og realskole. Ophold i England. Stenograf og korre
spondent ved De danske Vin- og Konservesfabriker (I. D. Beavais)
i de sidste 3 år før sit giftermål i Frederiksberg kirke den 19. marts
1929 med Jørgen Ullert Müller, født 7. august 1901 i Lyngby. For
ældre: Kgl. operasanger Max Müller og Theodora Christensen Ullert.
J. M. Müller er student fra Østre borgerdydskole 1920, har været chef
for møbel- og boligmonteringsafdelingen i A/S Bo og i A/S Illums
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Laura Sofie Marie Kaster,
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Emanuel Ferdinand Carl
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Hugo Poul Halfdan Eggers

Kirsten Agersnap, f. Jørgensen

Sophie Amelie Kaster, f.Lang

Johanne Sophie Bentzen,
f. Kaster

Christian Wejby Bentzen

Jørgen Peter BeHlzen

bolighus og startede i 1945 egen en gros virksomhed. Bolig og kontor:
Amaliegade 22, København K. — 1 barn:
Hl — Per Max M., f. 2. august 1930.
G 3 — Else Jørgensen,
født 22. november 1911 i Faaborg. Gift 3. august 1935 i Faaborg kirke
med ingeniør Viggo Jensen, født 24. oktober 1907 i Faaborg. For
ældre: Jernstøber Carl Christian Alexander Jensen og Petra Chri
stine Hansen. V. Jensen er ansat ved Helsingør skibsværft. — 1 barn:
Hl — Claes Christian J., f. 18. januar 1942.

F 2 — Edvard Valdemar Martin Jørgensen,
født 8. februar 1880 i Faaborg. Underdirektør ved A/S Helsingør
jernskibs- og maskinbyggeri. Ansat ved værftet 3. november 1912,
medlem af Helsingør svendeprøvekommission 19. marts 1923, medlem
af Helsingør byråd 20. oktober 1925—31. marts 1933. Medlem af Hel
singør tekniske skoles bestyrelse 27. maj 1925, formand fra 28. maj
1929. Medlem af udvalg for nævninge grundliste 7. februar 1927. Næst
formand for Helsingør kongelige privilegerede skydeselskab 31. juli
1930 og formand fra 19. januar 1933. Medlem af metalindustriens lær
lingeudvalg fra 30. marts 1938.
Udnævnt til ridder af Dannebrog den 2. december 1941.
E. M. V. Jørgensen blev gift 7. november 1913 med Else Hagen, født
10. september 1889 i Helsingør. Forældre: Sæbefabrikant Niels Johan
Hagen og Jacobine Josefine Ludvig. Else J. er uddannet som cand.
pharm. — 1 barn:
GI — Grethe J., f. 18. oktober 1914, død 8. september 1934.

F 3 — Erna Martinie Jørgensen,
født 7. februar 1891 i Faaborg. Gift med Maler Aage Olaf Bischoff,
født 27. januar 1891 i København. Udvandret til USA, hvor Aa. O.
Bischoff døde i Cleveland 31. maj 1925. — 4 børn:
GI — Karen Mette B., f. 7. marts 1916 i København.
G 2 — Anna Birthe B., f. 14. juni 1923 i Cleveland.
G 3 — Margaret B., f. 7. november 1924 i Cleveland.
G 4 — Erna B., f. 20. september 1925 i Cleveland.

E 4 — Hans Johan Kaster Jørgensen,
født den 29. marts 1868 i København, død s. st. den 9. januar 1935.
Tømrer. Gift med Anna Margrethe Rasmussen, født den 26. april 1871
i København. Uddannet som jordemoder og praktiserede i København
1901—1935. — 2 børn:
F 1 — Knud Kristian, J., f. 1. august 1889.
F 2 — Ellen Margrethe J., f. 10. august 1891.
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F 1 — Knud Kristian Jørgensen,
født i København 1. august 1889. Sergent i artilleriet. Død i Roskilde
14. december 1921. Gift med Ella Gundersen, født i København 17. februaf 1894. — 2 børn:
G 1 — Grete J, f. den 30. juli 1916.
G 2 — Karen J., f. den 23. marts 1918.

født 10. august
november 1887
GI
G 2

F 2 — Ellen Margrethe Jørgensen,
1891 i København. Gift med Richard Nielsen, født 19.
i København. Ægteskabet senere opløst. — 2 børn:
— Gurli N., f. 17. november 1913.
— Helmuth Druedal N., f. 28. februar 1915.

E 7 — Erikka Jørgensen,
født i København den 8. november 1873, død samme sted den 11. ja
nuar 1938. Gift med Emanuel Ferdinand Carl Heinrich Eggers, overintendant i hæren, født i Kolding den 29. januar 1867, død i Køben
havn den 9. september 1926. — 3 børn:
F 1 — Svend Aage Carl E., født 8. december 1894.
F 2 — Kay Olaf Richard E., født 18. september 1896.
F 3 — Hugo Poul Halfdan E., født 26. februar 1898.

F 1 — Svend Aage Carl Eggers,
født i København den 8. december 1894. Student fra Schneekloths
skole i København 1913, studerede medicin til 1919, aftjent værnepligt
som underlæge 1920, derefter ansat som assistent ved forskellige kon
torer til 1940. Arbejdsudygtig 1940—46 på grund af sygdom. Siden
1946 ansat som kontorassistent ved kriminalpolitiet i København amts
nordre birk. Gift 28. november 1938 med Karen Amenta Holm, født
3. februar 1905 på Frederiksberg. Forældre: Keramiker Martin Theo
dor Holm og Jeanette Haraldine Hulda Olsen. Student fra Laura Engelhardts skole 1924, studerede matematik i 2 år, privatlærerinde til
1932, derefter sekretær for højesteretssagfører Carl Ballhausen til 1937,
stenograf ved Tuborg bryggerier 1937—47, faglærerindeeksamen i
håndarbejde 1948. Fra oktober 1948 lærerinde ved Gentofte kommu
nes fortsættelseskursus og fra oktober 1950 matematiklærerinde ved
Fr. Barfods mellem- og realskole. — 2 børn:
GI — Svend E., f. 20. juni 1940.
G 2 — Poul Erik E., f. 29. september 1942.

F 2 — Kay Olaf Richard Eggers,
født den 18. september 1896 i København. Kaptajn. R. af Dbg. Gift
med Inger Marie Agathe Bloch, født den 19. april 1898 i København.
Forældre: Kgl. borgmester og sparekassedirektør i Fyns stifts spa-
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rekasse i Odense, Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch og Anna
Kathrine Elise Hansen. — 3 børn:
GI — Erica Agathe Dorothea Elise E., f. i Odense 28. december 1926.
G 2 — Valdemar Kay Henrik E., f. i Odense 9. marts 1929.
G 3 — Anne Beate Vibeke Antonie E., f. i Odense 10. februar 1934.

F 3 — Hugo Poul Halfdan Eggers,
født i København den 26. februar 1898. Udgået fra Metropolitanskolen
1917. Amalienborg officerskursus 1917—19, premierløjtnant 1922, vå
benteknisk kursus 1926—29, kaptajnløjtnant 1932, kaptajn 1935, oberst
løjtnant 1945. Civilingeniør. Lærer ved hærens officersskole 1932—46,
chef for 11. artilleriafdeling 1945, for artilleriets befalingsmandsskoler
1949. Under den tyske besættelse af landet tilknyttet Københavns be
lysningsvæsen for organisation og bevogtning af og indkoordinering af
modstandsbevægelsen på samtlige gas- og elektricitetsværker m. m.
i København.
Medlem af bestyrelsen for artilleriofficersforeningen 1924—32, med
lem af direktionen for officersforeningen i København 1929—46. Chef
de mission for de danske deltagere ved de olympiske lege i Berlin
1936. Præsident for dansk motorsportsråd 1938—48. Tildelt motorordonnanskorpsets udmærkelsestegn. Udnævnt til ridder af Danne
brog 18. april 1942 og dannebrogsmand 6. juli 1949. Tildelt hærens
tjenestehæderstegn.
Gift 10. november 1940 med Margrethe Elisabeth Møller, født 15.
januar 1912 på Frederiksberg. Forældre: Læge Otto Møller og Ellen
Bay. — 2 børn:
GI — Bente Merete E., f. 12. oktober 1933 (steddatter).
G 2 — Otto Hugo E., f. 10. december 1942.
E 8 — Aage Halfdan Jørgensen,
født i København den 21. juni 1878. Student fra Schneekloths skole
i København 1897, cand. jur. 1905, by- og herredsfuldmægtig i Ros
kilde 1905. Politiassistent i Svendborg 1910, i Københavns amts nor
dre birk 1911, politimester i Maribo og Rødby købstæder samt Fuglse
herred m. v. 1919 og i Nykøbing F. og Stubbekøbing købstad m. v.
1922—48. R. af Dbg.
Gift 6. januar 1906 med Miezi Brandt, født den 7. december 1880 i
Ringkøbing. (Forældre: Fabrikant Martin Brandt og Marie Branderup). — 3 børn:
F 1 — Ole J., f. 14. december 1906.
F 2 — Bodil Johanne J., f. 4. juli 1909.
F 3 — Kirsten J., f. 12. september 1910.

F 2 — Bodil Johanne Jørgensen,
født 4. juli 1909 i Roskilde. Gift med Henry Aage Skafte, født den 16.
juli 1903. Kunsthandler i Nykøbing F.
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F 3 — Kirsten Jørgensen,
født den 12. september 1910 i Roskilde. Gift med Johannes Hansen
Agersnap, født i Flade (Mors) den 20. november 1902. (Forældre:
Ejner Morten Hansen Agersnap og Johanne Koefod. Se leksikon over
danske familier, bind 1). Sagfører i Rønne.

D 3 — Petra Hansine Christine Andrea Kaster,
født 7. maj 1849. Gift med Peter Jacob Bernhard Clausen, skorstens
fejermester i Faaborg, født den 10. juli 1841 og død også der 18. no
vember 1911. Petra døde i København juli 1925. — 4 børn:
El — Anders Cl., f. 1875, død i Faaborg 28. juni 1886.
E 2 — Jørgen Reimers Cl., f. 11. april 1878, udvandret til USA.
E 3 — Johanne Nancy CL, f. 30. marts 1880, død i Faaborg 1898.
E 4 — Kristian Peter CL, f. 19. februar 1882.
C 4 — Peter Kaster,
født i Faaborg 9. november 1805. Var den 2. af Peder Kasters sønner.
Han blev udlært snedker i hjembyen og arbejdede som ung svend en
tid i København, hvad der fremgår af en endnu bevaret korrespon
dance i Faaborg byarkiv. I et brev hjem til broderen Hans Johan som
svar på et brev (på vers) fra denne, skriver han den 9. juli 1827:
An der herren repschlåger-gesellen in Faaborg.
Gode ven. Efter at hvad vi kan dømme og slutte, så har du nok
chanceret og er bleven poet i stedet for rebslager. Det er just efter
vores smag. Dit brev var os svær kærkommet, som om vi kunne have
spist den delikateste aftensmad. Og hvad der er mest krydderi, er den
tyske titel, hvormed du begynder, du får den samme titel af os igen.
Hermed sender vi dig en sang af eget klap, hilsener er der ikke i fra
mange, men nu må du tage til takke med stumperne.

Melodi: Dannevang ved grønne bred, ved den blanke vove.
O, Hans, du er så lunefuld,
du bringer os til latter,
din sang var mere værd end guld,
når man din mening fatter.
Vi ser, at alting endnu er
i den gamle orden,
siden vi var hjemme der,
nu er vi jo borte.

Dog, det er jo også godt,
vi har lært at skrive,
ellers havde vi ej fået
tørvekurv med grise
flæsk og smør og ost og brød.
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O, hvor skal vi leve,
som vi aldrig skulle dø,
ej mere vi skal kræve.
Dog der er et om derved,
ej mere vi skal kræve
dennegang, men blive ej vred.
Ifald at vi skal leve,
da ønsked vi endnu en gang,
den tørvekurv at skue,
og lad den gå sin skæve gang,
vi skal den nok udsue.
Nu en tjeneste af dig
vi tilsidst begære,
ved et hus du går forbi,
hvor vi kendte ere,
hilse alle og enhver
fra de gamle venner,
da vi nu ej mer er der,
de os ikke glemmer.
Nok en ditto tænker jeg
du os ikke nægter,
sig til moder, glem det ej,
at vi ej vansmægter.
Når vi engang imellem får
sligt et spisekammer,
intet ondt da til os når,
når vi slig annammer.
Alle gode ting er tre,
glem da ikke dette:
får du Klosterport at se,
vil du da berette,
at vi lever vel tilpas
her i denne sommer,
tømmer stundom og et glas,
når vi til venner kommer.
P. Kaster og kompagni.

Et andet brev giver oplysninger, bl. a. om arbejdsforholdene:
Kære broder. Vil du gøre mig den tjeneste at sende indlagte brev
til Sofie, jeg lovede, da jeg rejste, at ville lade hende vide, hvorledes
vi har det, og så vil jeg dog holde ord. Det er besynderligt, at min
mester ikke har gjort udveje for mine penge, da han dog lovede det

90

så bestemt, du kan ellers hilse ham, at han snart skal få brev fra mig.
Jeg har ikke villet skrive, før jeg blev lidt kendt på værkstedet. Min
ugeløn er omtrent 2 rbd. i fri penge. Jeg har ikke skrevet det før, da
jeg har gjort en hel del panel til en ny bygning og det først er blevet
målt nu.
Peter Kaster vendte hjem til Faaborg, tog borgerskab som snedker
mester 13. oktober 1832, og blev gift med Sophie Amalie Lang (en
søster til Hans Johans 1. kone — se side 60). Hun var født 21. fe
bruar 1809 i Faaborg. I min besiddelse er nu en syæske af træ helt
beklædt med udskårne benplader og forsynet med indskrift: S. A. L.
1831, efter overlevering i slægten en forlovelsesgave til Sophie fra
Peter Kaster. I syæsken findes en navneklud broderet i året 1827
af Sophie.
Ifølge folketællingslisterne fra 1845 og 1850 ejede og boede Peter
Kaster i et hus i Grønnegade og beskæftigede 2 svende og 3 lærlinge
samt i huset en tjenestepige.
Senere gik det vist mindre godt med de økonomiske forhold, i hvert
fald beklager Sophie sig i et brev til datteren herom.
I Faaborg borgerlige skydeselskabs protokol fra 1844 (nu i Faa
borg byarkiv) ses det, at Peter Kaster er en af stifterne, da sel
skabet blev dannet.
Peter Kaster døde den 1. januar 1864 og Sophie den 6. februar 1889,
begge i Faaborg. — 5 børn:
Dl — Johanne Sophie K., f. 27. april 1834.
D 2 — Jørgen Peter K., f. 11. august 1836.
D 3 — Hans Christian Anders K., f. 4. august 1843.
D 4 — Anne Marie K., f. 6. juli 1847.
D 5 — Peter Odin Valdemar K., f. 6. maj 1852.

Dl — Johanne Sophie Kaster,
fødtes i Faaborg den 27. april 1834. Hun blev gift den 10. september
1854 med Christian Wejby Bentzen, rebslagermester i Kalundborg, f. 4.
juni 1822 (søn af rebslagermester Jørgen Peter Bentzen og hustru
Bodil). Om Sophie og Christian Bentzen skriver sønnedatteren Anna
Cathrine Bentzen (se side 95): Sofie døde ung, kun 33 år gammel,
7. oktober 1868, men på et billede, som vi har, er hun fotograferet
med kappe på, kun det unge ansigt fortæller, at det ikke er en gam
mel kone. For min fader, som elskede sin moder, var det et hårdt slag
at få at vide af en skolekammeret, da han kom fra skole, at hans mo
der var død. Hvor gammel min fader end blev, glemte han aldrig den
sorg, der mødte ham, da han kom hjem. Sofie havde fra sit hjem
bl. a. 2 svære sølvskeer mærket P. K. og derunder S. D. K. 1799, samt
et mahognispillebord og en mahognikommode, som hendes fader egen
hændig havde lavet til hende. Disse ting er endnu i vor besiddelse.
Christian Wejby Bentzen overtog 3. februar 1863 ejendom og for
retning fra sin fader. Var flere overgange formand i Kalundborg hånd-
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værkerforening, som 7. jan. 1850 var stiftet af faderen, rebslagermester
Jørgen Bentzen sammen med 3 andre håndværksmestre.
I ægteskabet havde der været flere børn end Marie og Jørgen, men
de var alle dødfødte.
I 1873 blev C. W. Bentzen igen gift — med Anna Catrine, f. Milo.
Foruden de ovennævnte skeer og møbler findes der hos søstrene
Bentzen i Kalundborg en del breve fra Sophie til Christian Bentzen
og herfra vil der blive givet nogle uddrag, der giver nogle glimt fra
tiden for 100 år siden. Den 28. februar 1854:
»Det er rigtignok en skam, at jeg ikke har besvaret dit brev før,
men jeg havde så travlt i forrige uge, jeg var oppe hos ti. Kasters
hver dag og hjælpe dem. Du takkes tusinde gange for de tilsendte
penge, jeg købte straks til mantillen, og for dem, der blev tilovers,
fik jeg mig et par nye støvler, så du kan se, at jeg har anvendt dem
godt. Jeg var til det sidste klubbal i søndags med H. Lang, hvor jeg
morede mig godt og kom først hjem igen i morges kl. 5. Johanne var
også med, men Laurine Haugsted måtte ikke, da hun skulle tage imod
varme boller. I går var her stads i byen ved læredrengene, de var 20,
som var klædt ud, og en hest, som var pyntet til en elefant i spidsen
med en pjerrot på snabelen. Du kan tro, her var rigtig opløb.«
Den 28. maj 1854: »I formiddags havde vi en rar køretur med H.
Kasters, de havde fået dem en hest, og Peter kørte for os, vi var oppe
gennem skoven; vi havde smørrebrød og vin med.«
Da brylluppet mellem Sophie og Christian var bestemt, skriver hen
des fader Peter Kaster til J. Bentzen i Kalundborg den 5. september
1854: Gode ven. Jeg vil herved tilmelde dig med familie, at din mig
kære søn Christian og min datter Sophie faldt ned fra prædikestolen
i søndags, så hvis der ikke skulle være noget i vejen fra brudgom
men eller hans forældres side, har vi bestemt brylluppet til fredag den
10. i indeværende måned og beder at anmode Christian — som vel
nok vil — inden ovennævnte tid at tilmelde os et par ord, at vi ikke
skal lade præsten løbe med limstangen.« Om rejsetiden for et besøg,
som Sophie foretog til hjemmet fortælles i et brev fra den 17. april
1855: Du er vist meget urolig, inden du får at vide, hvorledes at rejsen
er stået af og om jeg har været syg, men det har ikke været mulig
at skrive før, da vi først kom hertil i aftes kl. halv 9, jeg ved ikke,
hvad du synes, at vi har ligget 5 dage på vandet; men det eneste bedste
er, at jeg har været rask hele tiden. Du så vel nok fra Møllebanken,
at vi lå ude ved Asnæs de to første dage, og endelig nåede vi Slips
havn natten mellem lørdag og søndag, og så kom vi ikke længere
end til Svendborgsund den dag, da strøm og vind var lige imod. I går
morges sejlede vi op forbi Christiansminde, og så nåede vi ikke hertil
før i aftes tidlig.«
C. Bentzen døde den 8. august 1895. — Der var to børn:
El — Marie Sophie Petra B., f. 9. november 1856.
E 2 — Jørgen Peter B., f. 4. juni 1860.
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El — Marie Sophie Petra Bentzen,
født den 9. november 1856 i Kalundborg. Var ugift. Blev uddannet 1
år på Sorø husholdningsskole og var derefter i nogle år husbestyrer
inde forskellige steder. Kom i 1898 på Holbæk amts Kalundborg af
delings kontor, hvor hun var indtil marts 1908, da hun sagde sin plads
op på grund af sygdom. Hun levede kun kort tid derefter. Hun døde
den 3. maj 1908.

E 2 — Jørgen Peter Bentzen,
født den 4. juni 1860. Han lærte rebslagerhåndværket hos sin fader,
var derefter »på valsen« i Norge og forskellige steder her i landet.
Blev 1. marts 1890 optaget som kompagnon i faderens forretning og
løste borgerskab samme dag. Overtog ved gavebrev ejendommen Cordelgade 13 den 22. juli 1893. Fik den 1. december 1910 en vare- og
landbrugslotterikollektion, da håndværket var så udkonkurreret, at
det ikke var til at eksistere ved. Havde ingen offentlige tillidshverv,
da arbejdet optog al hans tid.
Blev gift 18. maj 1893 i Faaborg med Johanne Marie Petersen, født
der den 10. juni 1870 (datter af tømrermester H. Petersen og hustru
Elise Marie). Johanne gik i frk. Langs pigeskole i Faaborg og fik her
en glimrende lærdom i sprog, så at hun senere kunne hjælpe sine egne
børn i skoletiden baade med engelsk, tysk og fransk. Hun havde hjul
pet sine forældre i hjemmet indtil sit bryllup, så hun havde aldrig
været ude. Passede forretning og lotterikollektion indtil juni 1925.
Johanne døde den 10. november 1944 og Jørgen Peder den 21. novem
ber 1944. Herom skriver Kalundborg avis den 13. november 1944:
Lørdag aften er fru Johanne M. Bentzen, Cordelgade 13, pludselig
død, 74 år gammel, idet fru Bentzen, der var gift med rebslager J. P.
Bentzen, ellers var rask. Hun var en udpræget hjemmets kvinde, som
havde været en ualmindelig god moder for sine børn og en stor hjælp
for sin mand, som har ligget syg i flere år. Gennem en menneskealder
passede hun også familiens lotterikollektion og kom derigennem i for
bindelse med mange mennesker i by og på land, som satte stor pris
på den venlige dame.
22. november 1944: Forrige lørdag aften døde fru Johanne Bentzen,
og i aftes fulgte hendes mand, fhv. rebslager Jørgen Peder Bentzen,
sin hustru i døden. Det gamle ægtepar, som i fjor fejrede deres guld
bryllup, havde levet et langt og lykkeligt ægteskab sammen. Det siger
sig selv, at hustruens bratte dødsfald tog meget hårdt på rebslager
Bentzen, og i aftes gled han stille ind i døden. Fhv. rebslager Bentzen
var en af de sidste repræsentanter for et håndværk, der nu er gledet
helt ud. Han var iøvrigt også den sidste af den gamle rebslagerslægt,
som kom her til byen med Jørgen Bentzens farfar, der nedsatte sig
her i 1816 og grundlagde rebslageriet på Møllebakken, hvor senere
sønnen og sidst sønnesønnen Jørgen Bentzen fortsatte virksomheden,
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indtil fabrikerne gjorde de gamle rebslagere overflødige. Kommunen
overtog da rebslageriets bygning, der nu så smukt falder ind i mølle
bakkebilledet og samtidig er en erindring om et gammelt dansk hånd
værk, der ikke er mere. Han deltog ikke i byens offentlige liv på noget
område, men havde nok i sin forretning og sit hjem, hvor han levede
et meget lykkeligt ægteskab med sin hustru og sine børn, der nu i
løbet af godt en uge har mistet begge deres forældre.
Johannes mormoder var søster til Jørgen Peders mormoder (se side
91), altså en datter af bygmester J. H. Lang.
Der var 7 børn i ægteskabet:
F 1 — Elise Johanne Marie B., født 26. december 1894.
F 2 — Anna Cathrine B., født 11. juli 1896.
F 3 — Valborg Sofie B., født 8. marts 1898.
F 4 — Alma Marie B., født 8. november 1900, død 28. februar 1910.
F 5 — Rigmor Petra Caroline B., født 1. februar 1902.
F 6 — Ingeborg Bodil B., født 29. december 1905.
F 7 — Jørgen Christian B., født 21. april 1908.
F 1 — Elise Johanne Marie Bentzen,
født i Kalundborg den 26. december 1894. Realeksamen fra Kalund
borg realskole 1910. Derefter privatlærerinde i Espergærde til 1915 og
kontorarbejde til sit giftermål den 18. juli 1920 med Ejner Nis Christer
Askholt, der er født den 10. januar 1890 i Tobøl, Føvling sogn (forældre: Lærer Peder Ulrich Hansen og Elise Nissen). E. N. C. Askholt
har været højskolelærer ved forskellige højskoler, fra 1918 lærer ved
Glumsø private realskole, indtil han i 1935 blev pensioneret på grund
af tunghørighed på det ene øre. — 6 børn:
GI — Annelise Johanne A., f. 24. oktober 1921.
G 2 — Jørgen Ulrich A., f. 10. februar 1923. Gartnermedhjælper.
G 3 — Inger A., f. 21. januar 1925, død 17. oktober 1932.
G 4 — Hans Henrik A., f. 23. febr. 1927. Skibsmæglerelev (kornet).
G 5 — Viggo A., f. 6. maj 1930. Gartner.
G 6 — Ole A., f. 14. november 1933.

GI — Annelise Johanne Askholt,
født den 24. oktober 1921 i Glumsø. Forlod 3. mellemskoleklasse i
Glumsø realskole, da forældrene flyttede derfra. Havde i årene 1935— ■
45 plads som husassistent samt gennemgik det kgl. danske landhus
holdningsselskabs 3-årige husholdningsuddannelse. Højskoleophold på
Københavns folkehøjskole vinteren 1942—43. Blev den 4. juni 1945
gift med sognepræst Georg Langkjer, født den 28. januar 1916 i Bjerlev, Hvejsel sogn. (Forældre: Gårdejer Jens Christensen Langkjer og
Ane Kristine Mathiesen Liibker). Alm. skoleuddannelse i Hvejsel 1922
—30. Ved landbruget til 1934. Realeksamen fra Tørring realskole
1934. Studentereksamen fra Sorø akademi 1937. Teologisk embeds
eksamen fra Københavns universitet sommeren 1943. I studietiden be-
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skæftiget ved forskelligt arbejde. 1937 tørvearbejder i Vorbasse. Høj
skolelærer på Engelsholm 1941. Inspektør på Elers kollegium 1942.
Kortere ophold i Vestre fængsel. 1943—44 højskolelærer ved Køben
havns folkehøjskole. Indkaldt til C.B.-tjeneste marts—maj 1944. Høj
skolelærer på Rønshoved højskole i Sønderjylland 1944—45. Deltog
her i jernbanesabotagen på strækningen Bolderslev-Flensborg. Var
ved kapitulationen Karl på en gård ved Bojstrup. Ordineret i Aalborg
domkirke juni 1945. Fra 1. juli s. å. sognepræst for Hunstrup og Østerild sogne i Thy.
1936 formand for gymnasieforeningen »Baldur«, Sorø, samt redak
tør af foreningens blad »Minerva«. 1938—41 bestyrelsesmedlem i »Stu
denterkredsen«, København. 1941—42 formand for samme. 1940—41
redaktør af sammes blad. Fra 1945 formand for menighedsrådene i
Hunstrup og Østerild. Fra 1946 formand for skolekommissionen i begge
sogne. — 2 børn:
Hl — Poul Erik L., født 21. august 1946.
H 2 — Agnete L., født 9. august 1947.
F 4 — Anna Cathrine Bentzen,
født 11. juli 1896 i Kalundborg. Skolegang i frk. Holms pigeskole og
Kalundborg mellemskole. Efter konfirmationen hjulpet til på faderens
rebslagerbane, derefter ved husvæsen og siden 1. maj 1916 ekspedi
trice i samme manufakturforretning. — Ugift.

F 3 — Valborg Sofie Bentzen,
født 8. marts 1898 i Kalundborg. Skolegang og medhjælp hos faderen
som søsteren Anna Cathrine. I 5 år ansat i frk. Knudsens børneudstyrsforretning og siden 1. juni 1921 ansat som ekspeditrice i M. H. Iversens manufakturforretning i Kalundborg. — Ugift.
F 5 — Rigmor Petra Caroline Bentzen,
født i Kalundborg den 1. februar 1902. Mellemskole- og handelsskole
eksamen. Kontorplads som bogholderske og kassererske indtil sit gif
termål med Evald Nielsen, født den 19. august 1901 i-Holbæk. (For
ældre: Bådebygger Anders Henrik Nielsen og Karen Marie Hansen).
Udlært maskinarbejder på motorfabriken Bukh i Kalundborg, arbej
der som maskinarbejder på Kalundborg skibsværft, en tid i repara
tionsværkstedet for bådmotorer på sin faders bådebyggeri. Fra 1938
maskinpasser på Skandinavisk filtfabrik i Slagelse og siden 1942 ansat
som værktøjsmager ved Dansk cykleindustri i Slagelse. — 1 barn:
G 1 — Ib N, født 1. august 1937.
F 6 — Ingeborg Bodil Bentzen,
født den 29. december 1905 i Kalundborg. Har ligesom sine søstre hjul
pet til på rebslagerbanen efter sin skolegang i mellemskolen. Senere
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hjulpet til i huset og ved lotterikollektionen, som hun selv overtog
1. april 1943. — Ugift.
F 7 — Jørgen Christian Bentzen,
født 21. april 1908 i Kalundborg. Tog realeksamen fra Kalundborg
mellem- og realskole 1924 og kom 1. april 1924 i lære på Importkom
pagniets kontor indtil 1. august 1927 og besøgte samtidig handelsaften
skolen. Gennemgik i tiden 1. august 1927 til 1. november 1928 kursus
på købmandsskolens dagskole i København med afsluttende eksamen.
Derefter på kontor hos motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg, indtil
indkaldelse til militærtjeneste den 10. maj 1929. Efter hjemsendelse
herfra den 16. november 1929 ansat på kommunekontoret i Kalund
borg, først som kontorist og fra 1. april 1931 som assistent. Ansættelse
ved Brønderslev kommune 1. juni 1938, først som bogholderi-assistent,
1. april 1942 forfremmet til fuldmægtig og 1. april 1946 til kommune
bogholder. Ved den tidligere kæmners afsked 1. maj 1947 udnævnt til
kæmner og byrådssekretær, herunder kommunebogholder og skatte
inspektør.
Var i tiden august 1923 til afrejsen fra Kalundborg medlem af FDF
og delingsfører indenfor forbundet. Var endvidere holdleder ved lands
lejren ved Marselisborg 1937.
Blev 19. juni 1932 i Kalundborg kirke viet til Inge Mortensen, født
den 19. marts 1910 i Flakkebjerg (forældre: Trafikassistent, senere
stationsforstander P. C. Mortensen og Agnes Cecilie Petersen). På
grund af faderens stilling flyttet til forskellige byer, skolegang først
i Taastrup og senere i Kalundborg, hvorfra mellemskoleeksamen. På
kontoret hos en ejendomsmægler i Kalundborg, senere på motor
fabriken Bukh og derefter nogle år hos overretssagfører Wiuff, Ka
lundborg. 1931 ekstraskriver ved DSB i Kalundborg indtil sit gifter
mål. I mellemtiden besøgt den lokale handelsaftenskole og deltagelse
i forskellige husholdningskursus. — 4 børn:
GI — Jørgen Christian B., født 6. april 1934.
G 2 — Ingelise B., født 3. oktober 1936.
G 3 — Erik B., født 17. marts 1940.
G 4 — Johanne B., født 17. november 1945.
D 2 — Jørgen Peter Kaster,
født den 11. august 1836 i Faaborg. Lærte bagerhåndværket og har,
som det fremgår af søsteren Sophies breve, hjulpet både sin onkel,
bagermester A. Haugsted i Faaborg og farbroderen, bagermester C. W.
Kaster i Ærøskøbing, indtil han selv fik bageri i Vester Skerninge,
hvor han døde den 1. januar 1890.
Blev den 10. april 1860 gift med Karen Marie Christiansdatter (for
ældre: Husmand Christian Frandsen og Maren Pedersdatter), født den
8. september 1828 i Diernisse. Hun døde i Vester Skerninge 14. ja
nuar 1917. — 1 barn:
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Johanne Marie Bentzen
f. Petersen

Elise Johanne Marie Askholt
f. Bentzen

Ejnar Nis Christen Askholt

Anna Cathrine Bentzen

Valborg Sofie Bentzen

Jørgen Christian Bentzen

Inge Bentzen f. Mortensen

Jenny Therese Hilsdal
f. Kaster.

Emma Fricke, f. Kaster

Harry Fricke Miller (Møller)

Hans Aage Hagenau Kaster

Jensine Jacobine Kaster
f. Henriksen

El — Anders Peter Kristian Kaster,
der fødtes i Vester Skerninge den 6. februar 1862. Lærte bagerhånd
værket og overtog faderens forretning efter dennes død og drev den i
22 år, indtil han måtte opgive den på grund af sygdom. Blev gift med
Mette Kathrine Kristoffersen, født i Vester Skerninge den 19. no
vember 1859 (forældre: Jens Kristoffersen og Anne Marie Jørgensen).
Anders Kaster døde i Vester Skerninge den 6. marts 1917 og Mette
Kathrine samme sted i januar T951. — 7 børn:
F 1 — Marie Rasmine K., født 17. juni 1885, død i Vester Skerninge
7. august 1918. — Ugift.
F 2 — Julius Jørgen Peder K., født 27. december 1888.
F 3 — Valdemar Christoffer K., født 17. juni 1894.
F 4 — Theodora Margrethe K., født 13. september 1895.
F 5 — Helga Kathrine K., født 30. juni 1897, død i Vester Skerninge
6. april 1928. — Ugift.
F 6 — Jens Marqvard K., født 5. september 1900, død i Vester Sker
ninge 16. juli 1901.
F 7 — Jenny Therese K., født 8. februar 1902.

F 2 — Julius Jørgen Peder Kaster,
født 27. december 1888 i Vester Skerninge. Landpostbud i Vester Sker
ninge. Gift med Marie Jensen, født 12. januar 1893 i Vejstrup.
Ingen børn.

F 3 — Valdemar Christoffer Kaster,
født den 17. juni 1894 i Vester Skerninge. Installatør og radioforhand
ler i Svendborg. Gift 17. maj 1924 med Johanne Dagmar Petersen,
født 21. juni 1896 i Odense (forældre: Fabriksmester H. C. Petersen
og Louise Madsen). — Ingen børn.

F 4 — Theodora Margrete Kaster,
født 13. september 1895 i Vester Skerninge. Gift med landmand Mor
ten Mortensen, født den 19. februar 1901 og død 10. juni 1944.
8 børn:
GI — Ejler M., f. 26. august 1920 i V. Skerninge, malersvend, ugift.
G 2 — Aage M., f. 2. marts 1924 i V. Skerninge, sømaskinist, ugift.
G 3 — Leo M., f. 28. marts 1928 i V. Sk., landbrugsmedhj., ugift.
G 4 — Julius M., f. 16. septbr 1930 i V. Aaby, landbrugsmedhj., ugift.
G 5 — Else Katrine M., f. 23. septbr. 1931 i V. Aaby, husassist., ugift.
G 6 — Anders Peter M., f. 31. dec. 1932 i V. Aaby, landbrugsmedhj.
G 7 — Margrethe M., f. 4. maj 1934 i V. Aaby, husassistent.
G 8 — Johanne Therese M., f. 7. marts 1936 i V. Aaby.
F 7 — Jenny Therese Kaster,
født 8. februar 1902 i Vester Skerninge. Gift 2. august 1931 med Jul.
Leo Hilsdal, født 24. december 1902 i København. (Forældre: Kaptajn
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Carl Frederik Bendsen — senere navneforandring til Hilsdal — og
Hansine Edvartine Jensen). J. L. Hilsdal er uddannet som ingeniør og
ansat som bestyrer af A/S Dansk Shells importtankanlæg i Fredericia.
1 barn: GI — Mette Merete H., født 25. april 1932.
D 3 — Hans Christian Anders Kaster,
født den 4. august 1843 i Faaborg. Sin skolegang havde han i Faaborg
realskole og kom så i rebslagerlære hos farbroderen Hans Johan Ka
ster. Efter udstået læretid kom han »på valsen« til Norge (ligesom
bedstefaderen og svogeren C. W. Bentzen). Fra hans norgestid findes
endnu bevaret et brev fra ham skrevet i Arendal 9. august 1862 til
søsteren i Kalundborg: Min kære søster! Jeg takker dig mange gange
for dit kære brev, som jeg rigtig haver modtaget netop på min geburtsdag. Du kan tro, jeg blev glad, da det dog er rart at høre noget
hjemme fra, nu jeg er så langt fra eder. Du skriver, kære søster, om
jeg kunne tåle at blive vugget på søen; jeg var slet ikke søsyg, da
vejret var meget godt på hele rejsen; ligeledes skriver du, om det er
et stort værksted jeg arbejder på; ja, du kan tro, kære søster, det er
storartet. Det er rettere sagt et helt fabrik, da det med fruentimmer
og børn beskæftiger imellem 50 til 60 mennesker daglig. Vi spinder
8 mand ovenpå, hvor vi gå så varmt og tørt, som vi kunne gå på et
stuegulv. Vi arbejder fra 6 om morgenen til 6 om aftenen, på hvilken
tid vi haver et vist antal at spinde; vi spinder 40 garn af ustødt hamp
om dagen på 160 favnes længde, og spinder både fra for og agter.
Underneden bliver tovværket slået. Det bliver dreven ud, slået sam
men, haspet op, altsammen ved damp. Fedene bliver ligeledes vunden
på rullerne med damp, og så driver denne dampmaskine da en spindemaskine, som spinder 32 garn ad gangen, så du kan tro, at her bliver
fabrikeret en svær mængde.*) Jeg skriver nu med det samme til
moder, da hun vist venter brev, og lægger dit indeni hendes, som hun
så kan sende dig .... På samme brevpapir har moderen, Sophie Amalie
Kaster, f. Lang, tilføjet følgende: Faaborg, den 17. august 1862. Min
kære Sophie! Allerførst vil jeg takke jer for alt det gode, I gjorde
mod Marie. Du kan aldrig tro, kære Sophie, hvor glad jeg blev ved
Hanses brev jeg fik; han er glad og fornøjet, og kan du blot tænke
dig, han haver 7 mark 4 skilling om dagen, og han giver 15 rbd. om
måneden for alt, vask iberegnet, jeg synes, det er billigt for ham; men
han skriver, om nogen tid vil de nok trække lidt af, når dagene bliver
korte, men du kan tænke dig, de arbejder dog ikke længer end som
du kan se af brevet. Du kan også tro, at farbroder og tante er glad
ved, at han resolverede sig til at rejse, da her hjemme er jo ikke stort
*) Ifølge Norges Land og Folk, IX bind, II del, side 311 (1901) fandtes 1899 på Hisø
Tangens reberbane, der hører til landets ældste industrielle anlæg. En på banen
anvendt balancevægt viser årstallet 1742. Reberbanen er indrettet til hægleri og
spinderi med hæglemaskiner og spindestole; den drives med damp. — Det er for
mentlig denne bane, H. C. A. K. arbejdede på.
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at fortjene; farbroder siger, at Hans gør nok sin lykke i Norge. O,
Sophie, du skulle blot se ham, de siger alle, at blot af at se på ham
kan de komme til at holde af ham, så god ser han ud ....
Hans Kaster blev nogle år i Norge, hvor han fik flere venner, som
det ses af endnu bevarede billeder, hvor han er fotograferet sammen
med dem. En af dem, Christian Holm, der senere blev værkfører på
en rebfabrik i Christiania (Oslo), blev hans meget gode ven, og de
besøgte flere gange hinanden.
Efter hjemkomsten fra Norge blev han gift, men måtte derefter
ind og aftjene sin værnepligt ved marinen. Her gennemgik han søartilleri-exercerskolen ombord på fregatten »Jylland« 1868—69 på
dennes togt til Middelhavet. Denne tur, der for de ombordværende
blev rig på spændende oplevelser, findes udførligt omtalt i bogen:
’>Fregatten Jylland i krig og fred« (København, Gyldendal 1944) i
kapitlet »De lange togter« på side 82—88.
Fra tiden i Norge er bevaret en smuk håndskreven bog indbunden
i helskind: »Håndbog til oplysning i rebslagerprofessionen af P. Th.
Nielsen, rebslagermester i Tønsberg. Skrevet i januar 1865 for H. C.
A. Kaster.« Denne bog er af frk. Anna Cathrine Bentzen i Kalund
borg skænket til skriveren af denne beretning.
Som før nævnt var H. C. A. Kaster blevet gift, det var med Emma
Sophie Hagenau, født i Odense den 14. januar 1847, datter af brænde
vinsbrænder Mads Peter Hagenau og Johanne Jensen Greve (om Hagenau-navnets oprindelse, se side 102). Efter hjemkomsten fra middel
havstogtet flyttede de til Aarup, hvor H. C. A. K. begyndte som reb
slagermester. Men det gik her som med alle rebslagervirksomheder
det var ikke muligt at klare konkurrencen med fabrikerne, og H. C.
A. K. søgte plads ved jernbanerne og blev ansat som stationskarl på
Aarup station den 6. april 1873. Den 1. maj 1874 blev han forfremmet
til portør og samtidig forflyttet til Hovedgaard station. Her blev han
i 10 år, og da Hadsherreds-banen i 1884 blev åbnet, søgte han til denne
bane og blev 1. juni 1884 ansat som stationsforstander og postekspe
ditør ved Malling station. Til sin ansøgning fik han følgende udtalelse
fra statsbanerne: Mod hans forhold i tjenesten vides intet at erindre.
Hans nærmeste foresatte have givet ham det vidnesbyrd, at han er
en velinstrueret og dygtig portør, der skriver, regner og telegraferer
godt og er fuldstændig inde i de ved en landstation forefaldende for
retninger.
Her på Malling station var der nok at gøre. Han var alene om ar
bejdet, men den hastigt voksende stationsby forårsagede snart, at sta
tionens trafik steg betydeligt, og han fik så ansat en elev, og sidst i
90’erne blev der også ansat en portør. Ved sit 25 års jernbanejubilæum
i 1898 fik han af 4 af sine tidligere elever overrakt en smuk kaligraferet adresse forsynet med de pågældendes billeder. Denne adresse
findes nu hos mig. En af adressens underskrivere, Joh. Christensen,
som senere blev stationsforstander i Juelsminde, fortæller følgende:
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Billede fra Malling station 1895
Fra venstre: Elev Johan Christensen, Jenny, Christian (liggende), Clara, Petrine og^ Jutta
Emma, f. Hagenau, Thora og Hans Chr. A. Raster.

Jeg kom i 1895 til Malling station, og mit arbejde der var nærmest at
assistere ved den regnskabsførende postekspedition. Jeg mindes med
glæde tiden hos Deres bedstefader. Han var en mand med udpræget
ordenssans — både på kontoret, i pakhuset og på pladsen, og jeg tror,
han gik så fuldt op i sit arbejde, at offentlige hverv eller lignende
ikke interesserede ham særligt og derfor — så vidt jeg ved — heller
ikke havde sådanne. De ved måske, at han var temperamentsfuld af
karakter, ja det var hans hustru også, og så er det jo naturligt, at
de fleste af børnene også blev det, men det bevirkede, at det var et
livligt hjem at være i, og jeg befandt mig godt sammen med hele
familien. Deres bedstefader kunne måske til tider være lidt kort for
hovedet, når han havde travlt eller noget drillede ham, men hvem
kan ikke det. Hvis han i den stemning f. eks. betjente telegrafapparatet, slog han i nøglen, så man syntes den måtte knække — men
den holdt altid, og et sådant lille uvejr varede aldrig længe.
Som Joh. Chr. skriver, var det et livligt hjem; det er jo ikke så
sært, da der ialt fødtes 16 børn, hvoraf dog 2 døde som små. I fa
milien blev hjemmet omtalt som »indianerlejren« og H. C. A. K. som
»høvdingen«, men børnene fik tidligt lært at bestille noget med at
hjælpe til og kom også ud at tjene.
Når man tænker på lønninger og priser nu (1951), er det mærke
ligt at tænke på, at lønnen som stationsforstander i tiden 1884—1900
var 420 kr. årlig plus en procentdel af stationens omsætning, der beløb
sig til 400—500 kr. samt vederlaget for postarbejdet, ligeledes om
kring 300—400 kr., men trods disse beskedne beløb og den store børne
flok var det lykkedes H. C. K. at spare penge op, så at der ved hans
død var godt 5000 kr.
H. C. A. K. døde kun 57 år gammel den 10. juni 1900. Århus amts
tidende skrev den 11. juni 1900: Med ekstratoget i lørdags aftes an
kom stationsforstander Kaster i Malling hjem efter en dags ferie. Kort
tid derefter fandt familien ham siddende død, og den hurtigt tilkaldte
læge erklærede, at et hjerteslag var dødsårsagen. Selvfølgelig vakte
den hurtige død stor sorg i familien. Den afdøde har været ansat her
siden banen åbnedes og var almindelig bekendt for den store akkura
tesse, hvormed han ledede den stedse stigende trafik til og fra Mal
ling station.
Emma Sophie K. blev efter mandens død boende i Malling i nogle
år, hvorefter hun flyttede til Århus, hvor hun døde den 22. septem
ber 1911.
Om hendes fødenavn — Hagenau — blev der i slægten fortalt, at
det stammede fra byen Hagenau i Elsass, men jeg har ved under
søgelser i landsarkivet i Odense fundet følgende: I Set. Knuds sogns
kirkebog (Odense by) for året 1726: Den 11. juni, som var 3. pinse
dag, blev efter højmesse trolovede Joseph Hannauer og salig Hans
Kroghøys enke, Johanne Nielsdatter. — Copulerede 27. juli 1726.
I Odense rådstueprotokol findes under 24. juli 1726 indført: Johan
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Hannauer, som haver hjemme i Østrig, vandt sit borgerskab som kro
holder. I Set. Knud sogns kirkebog: Anno 1749, den 12. april blev
salig Hagenaus lig begravet i den første parts jord på Set. Knuds
kirkegård.
I Odense bys skifteprotokol er der den 7. april 1749 skifte efter Jo
seph Hagenau, kromand bag skolen. Der er ikke andre arvinger end
enken Johanne Kfielsdatter.
I Set. Knuds sogns kirkebog: 1749 den 3. oktober blev mons. Peter
Petersen trolovet med salig Joseph Hagenaus enke, Johanne Nielsdatter. Copulerede 13. oktober 1749.
Johanne Nielsdatter dør 1765 og bliver begravet den 5. februar.
Set. Knud sogns kirkebog: 1765 den 26. april trolovet Peter Peter
sen Hagenau og Anna Catrine Hansdatter. Copulerede 22. maj 1765.
Peter Petersen Hagenau og Anna Cathrine Hansdatter får børn, og
slægten virker i Odense i omtrent 100 år.
Disse oplysninger viser altså, at østrigeren Joseph Hagenau, der
bliver gift med enken i kroen bag skolen (formentlig i det nuværende
Pogestræde), giver navn til kroen, der senere omtales som »Hagenaus
gård«, ligesom enken Johanne Nielsdatters 3. mand kalder sig for
Hagenau og derved giver navn til slægten, skønt J. Hagenau ikke
efterlod sig efterkommere.
Som tidligere nævnt blev der i Emma og H. C. A. Kasters ægte
skab født 16 børn — nemlig:
E 1 — Emma K., f. 1. januar 1868.
E 2 — Mads Peter Hagenau K., f. 9. marts 1869.
E 3 — Sophie Johanne K., f. 4. juli 1870.
E 4 — Christiane Kirstine K., f. 26. januar 1872.
E 5 — Valdemar K., f. 3. december 1873.
E 6 — Jenny Marie, f. 2. august 1875.
F 7 — Marie K., f. 6. november 1876 i Hovedgaard, død i Malling
13. oktober 1897.
E 8 — Ingeborg Johanne K., f. 2. oktober 1878.
E 9 —• Hans K., f. 1. maj 1880.
E 10 — Thora Juliane Frederikke K., f. 8. februar 1882.
Eli — Hansine K., f. 9. jan. 1884 i Hovedgaard, død s. st. 21. jan. 1884.
E 12 — Clara Hansine K., f. 1. februar 1885.
E 13 — Christian Frederik K., f. 1. september 1886.
E 14 — Petrine K., f. 15. januar 1888.
E 15 — Sofus Johannes K., f. 21. marts 1890 i Malling,
død s. st. 17. april 1893.
E 16 — Jutta Ragnhild K., f. 19. maj 1892.
El — Emma Kaster
fødtes i Odense den 1. januar 1868. Blev gift i 1891 med Carl Fricke,
født i Odder 11. februar 1864 (forældre: Arrestforvarer Heinrich Ni
colai Fricke og Henriette Theresia Jensen).
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De udvandrede samme år til USA, hvor de slog sig ned i byen
Neenah i Wisconsin. Carl Fricke var herhjemme udlært ved maler
professionen og fik i Neenah en god og solid forretning som dekora
tionsmaler. Emma var en tur hjemme i Danmark sammen med sønnen
Harry i året 1907. Carl Fricke døde i Neenah den 8. juni 1924, hvor
efter Emma var i Californien et par år hos børnene der, og senere
var hun hos døtrene i Chicago. Huset i Neenah blev solgt i 1944. Endnu
en gang kom Emma hjem på besøg i Danmark. Det var i 1934—35.
Efter en tur rundt i landet med besøg hos familien kom hun til søste
ren Thora i Horsens, men blev her syg. En sukkersyge, hun havde
lidt af i nogle år, forårsagede koldbrand i den ene fod, og det bevir
kede, at det ene ben måtte amputeres ved knæet. Det var på syge
huset i Horsens, operationen blev foretaget, og i sommeren 1935 kom
hendes ældste datte Theresia herover for at hente hende tilbage til
USA. Efter hjemkomsten fik hun ophold hos døtrene i Chicago og
Elkhorn. Hun levede endnu i 10 år, men i 1945 blev også det andet
ben angrebet af koldbrand og nødvendiggjorde til sidst indlæggelse
på hospitalet i Elkhorn, hvor hun døde efter 2 ugers ophold den 22.
september 1945. Den af krigen 1940—45 afbrudte postforbindelse var
hende til megen bekymring, fordi hun ikke vidste, hvorledes det gik
hendes slægtninge herhjemme. Da postforbindelsen i 1945 blev åbnet
igen og hun havde hørt, hvordan det stod til herhjemme, fik hun
straks sendt gavepakker til hele familien. Hun måtte sidde i sengen
og skrive breve og adresser på pakkerne, og da det var ordnet, var
det ligesom hendes livskræfter var ude, og hun sov stille hen.
Igennem årene var hjemmet søgt af mange danske, både af slægt
ninge og andre, der var udvandrede til USA, og de fik altid råd og
vejledning der, så at de kunne få begyndt på et arbejde i det nye
land. — 7 børn:
F 1 — Emma Henriette Theresia F., f. 20. august 1891.
F 2 — Julie Sofie F., f. i Neenah 1. febr. 1893, død s. st. 1. marts 1893.
F 3 — Lilly Elisabeth F., f. 21. april 1895 i Neenah, død samme sted
23. december 1895.
F 4 — Sigrid Esther Elisabeth, f. 24. april 1896.
F 5 — Carla Marie Viktoria, f. 1. januar 1897.
F 6 — Harry Carl Johannes, f. 1. november 1900.
F 7 — Clara Adele Alberta, f. 4. februar 1904.
F 1 — Emma Henriette Theresia Fricke
er født i Neenah, USA, den 20. august 1891. Efter at moderen i året
1907 havde været en tur i Danmark, rejste Theresia sidst på året 1908
også til Danmark for at se forældrenes land og slægtninge. Hendes
ophold kom til at forme sig på en måde, hun vist ikke havde tænkt
sig. Hun aflagde først besøg hos faderens familie, stabssergent August
Fricke på Frederiksberg slot, senere kom hun til Århus til familien
der og tog så på besøg hos sin onkel Valdemar og tante Kirstine i
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Odder. Her i Odder blev hun ved juletid 1909 forlovet med en ung
forretningsmand, manufakturhandler Laurids Møller, der var født den
9. september 1884 i Vamdrup. (Forældre: Gårdejer Møller og hustru,
Gammelgaard). De blev gift i Odder sognekirke den 21. maj 1910.
I ægteskabet fødtes 2 sønner:

GI — Harry Fricke Møller, f. 16. marts 1911, og
G 2 — George Fricke Møller, f. 18. februar 1913.

Men kort tid efter 1. verdenskrigs udbrud døde Laurids Møller
pludselig den 19. oktober 1914. Herom staar følgende i Odder dag
blad: 20. oktober 1914. En af Odder bys yngre næringsdrivende, ma
nufakturhandler Laurids Møller, er i aftes død på Odder sygehus.
Købmand Møller havde i de fem år, hvori han havde virket i Odder,
skabt sig en betydelig forretning. Og samme avis den 23. oktober 1914:
Købmand Laurids Møllers bisættelse fandt i dag sted fra kirken i
Odder, hvorefter kisten under stor deltagelse fra byens borgere førtes
til banegården. I kirken, der var smukt pyntet, talte provst Christen
sen. Begravelsen finder sted i morgen i Vamdrup.
Nu stod Theresia M. alene med sine 2 drenge. Hun realiserede for
retningen og sit hjem, og det lykkedes hende sammen med drengene
efter en besværlig rejse over Bergen at nå hjem til forældrene i
Neenah. Hertil ankom hun den 5. april 1915. I de følgende år havde
hun derefter forskellige job som oldfrue, køkkenchef og telefonistinde
indtil hun igen giftede sig. Det var den 12. juni 1920 i Neenah med
Charles William Dowse, der er født den 20. juli 1883 i Janesville,
Rock Co., Wisconsin. W. Dowse var farmer og havde en farm uden
for Elkhorn, indtil den blev solgt i 1944 og de købte et hus inde i
Elkhorn. W. Dowse er nu engageret ved statens veje. I ægteskabet
er født 5 børn. Theresia Dowse har i sit hjem i Elkhorn forstået at
føre traditionen fra sit barndomshjem i Neenah videre, således at det
er blevet midtpunkt for hele familien og slægten.
De fem børn i andet ægteskab:
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Charles William D, f. 13. juli 1921.
Carlton Friderik D., f. 3. oktober 1922.
Betty Jane D., f. 10. jan. 1924 i Elkhorn, død s. st. 23. jan. 1925.
Rispah Adele D., f. 29. december 1925.
Janet Faye D., f. 12. februar 1927.

GI — Harry Fricke Miller (Møller),

født 16. marts 1911 i Odder. Har gået i skole i Neenah samt i Elkhorn
high scool. Ejer af Waukesha Oil Equipment Co. Medlem af forskel
lige Klubber og sekretær i Waukesha country shrine club. Blev den
28. august 1936 gift i Waukesha med Ethel Ruth d’Amato, født i denne
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by den 14. marts 1916. (Forældre: Micheal Angelo d’Amato og Jennie
Ida Rosa, begge født i Italien og kommet til USA som børn).
2 børn:
Hl — Harry Georg M., f. den 15. februar 1941.
H 2 — Gail Penny M., f. den 10. oktober 1945.

G 2 — George Fricke Miller (Møller),
født d. 18. februar 1913 i Odder. Efter skolegang i Elkhorn et par år på
high scool, rejste til Chicago, var kontorist på et sagførerkontor i 12 år
og gik samtidig på aftenhøjskole med eksamen efter 5 års forløb.
Blev indkaldt til militærtjeneste 27. maj 1941, rekrutuddannelse i
Texas, blev tilsluttet 5. division og sendt til Island fra New York
den 7. april 1942. Var på Island til juli 1943, blev da sendt til Eng
land, men atter tilbage til Island efter 3 måneders forløb. Blev sendt
til Frankrig i juli 1944 og blev i september måned såret i det ene ben.
Kom tilbage til kompagniet i midten af november. Blev under kampe
i Tyskland i december såret i hovedet og sendt til et hospital i Eng
land. Blev derfra sendt tilbage til USA og blev på Percy Jones ho
spitalet i Battie creek, Michigan, opereret og fik indsat en sølvplade
i hovedskallen. Udtrådt af hæren 20. juni 1945. Har siden april 1946
været ansat på en fabrik i Elkhorn som inspektør. — Ugift.
G 3 — Charles William Dowse,
født 13. juli 1921 i Elkhorn. Eksamen fra Elkhorn high scool juni 1939
og kom derefter på statens lærerseminarium i Whitewater, Wisc., ind
til indkaldelse til militærtjeneste den 7. juli 1942 ved flyvertropperne.
Fik uddannelse som radio- og radaroperatør og kom den 22. marts
1943 til 5. luftarme. Gjorde tjeneste i 20 måneder i Australien, Ny
Guinea og Hollandsk Indien om bord på en B. 24 liberator-flyvemaskine. Kom tilbage til USA 20. november 1944 og udtrådte af hæ
ren 14. september 1945. Tog eksamen i juni 1947 med graden Bachelor
of Education. I september s. å. ansat som lærer i kemi og biologi i
Golena, Illinois. Gift 9. juni 1945 med Vera Parker, født 1911 i Shannon, Illinois. (Forældre: John C. Parker og Artie Kramer). — 1 barn:
Hl — Charles William Dowse, f. den 10. oktober 1946 i Whitewater.
G 4 — Carlton Friderik Dowse,
født den 3. oktober 1922 i Elkhorn. Eksamen fra Elkhorn high scool
1940 og hjalp til hjemme på farmen, indtil militærtjenesten begyndte
i marts 1943 som rekrut i Fort Jackson i South Carolina. Blev i sep
tember s. å. sendt til North Carolina til uddannelse til cadet. Kom til
Le Havre i Frankrig januar 1945 og derfra til Lens. Under opholdet
i Frankrig tilbragte han en orlov ved Revieraen. Kom tilbage til USA
i august 1945 og hjemsendt fra hæren i januar 1946. Arbejder nu som
maskinist på en fabrik for mejerimaskiner. — Ugift.
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G 6 — Rispah Adele Dowse,
født den 29. december 1925 i Elkhorn. Eksamen fra Elkhorn high scool
1943. Eksamen som sproglærerinde fra Carrol College i Waukesha
1947. Ansat som sproglærerinde ved the Davis scool i Memphis, Ten
nessee. På skole for stewardess i Memphis og fik cerfitikat 17. ok
tober 1947 og siden da ansat i Chicago and Southern Air Lines som
stewardess indtil sit giftermål 28. januar 1951 med Theodore Robert
Gamble.
G 7 — Janet Faye Dowse,
født den 12. februar 1927 i Elkhorn. Eksamen fra Elkhorn high scool
og derefter på Whitewater state sprog collegie. Ansættelse som steno
graf på sagførerkontor. Gift 10. december 1949 i Elkhorn med Eugenene G. Krauklis, der også er født i Elkhorn. Har været 3 år ved
flyverkorpset i South Pacifik. Arbejder nu ved »Modern cleaners«.
1 barn: Hl — Jimmie K., f. 27. september 1950.

F 4 — Sigrid Esther Elisabeth Fricke,
født den 24. april 1896 i Neenah. Uddannet som barneplejerske. Ugift.

F 5 — Carla Marie Viktoria Fricke,
født den 1. januar 1897 i Neenah. Har været ansat ved Bell Telefoncomp. i Neenah og Chicago. Blev gift 27. december 1941 i Chicago
med Stephen Edward Ryan, født den 20. juni 1914 i Hartford, Mi
chigan. (Forældre: John Ryan og Margaret Healey). Militærtjeneste
fra 22. juni 1943 til 22. december 1945. Var ved ingeniørtropperne
11 måneder i England og derefter med i Frankrig, Belgien, Holland,
Tyskland og Østrig. Arbejder nu som konstruktionsingeniør i Bur
bank, California. — Ingen børn.
F 6 —Harry Carl Johannes Fricke,
født den 1. november 1900 i Neenah. Udlært som maskinist i Neenah.
Søgte for sit helbreds skyld ud til Californien, arbejdede først ved
forskellige fag og har i de sidste femten år været camera-maskinist
ved Warner bros, filmcomp. Gift med Gertrude Agnette Schultz. —
Ægteskabet senere opløst. 1 barn:
Joan Fricke, født 31. maj 1926 og gift 22. april 1945 i Californien
med Poul Everett Capps.

F 7 — Clara Adele Alberta Fricke,
født den 4. februar 1904 i Neenah. Eksamen fra Neenah high scool og
derefter arbejdet som bogholderske. Gift 24. august 1935 med Herbert
Rudolph Nelson, født i Chicago 30. april 1905. (Forældre: Nils Oscar
Nelson og Anna Karlson). Uddannet som dekorationsmaler og arbej
dede i Field Museum indtil januar 1943, da han blev indkaldt til mili
tæret, hvor han gjorde tjeneste i 29 måneder i Australien, Ny Guinea
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og Palawan. Hjemsendt 22. december 1945 og derefter ansat som
maler ved Chicago kommune. — Ingen børn.
E 2 — Mads Peter Hagenau Kaster,
født den 4. marts 1869 i Aarup. Udlært maskinarbejder på Bioms ma
skinfabrik i Skanderborg. Ansat som lokomotivfyrbøder ved Hadsherreds-banen den 10. oktober 1887, overgået til Horsens-Tørring jern
bane som lokomotivfører den 1. september 1891. Blev ved Varde-Nr.
Nebel jernbanes åbning den 1. marts 1903 ansat som værkmester der.
Afsked med pension på grund af svagelighed 1928. Flyttede til Strib,
hvor han døde den 23. september 1943. Gift den 25. maj 1892 i Odder
med Elise Andrea Olsen, f. s. st. den 6. januar 1873. (Forældre: For
pagter Niels Olsen og Mette Kristine Rasmussen). Hun døde ligeledes
i Strib den 20. maj 1935. — 11 børn:
F 1 — Asta Hagenau K., f. den 24. februar 1893.
F 2 — Hans Aage Hagenau K., f. den 8. marts 1894.
F 3 — Svend Hagenau K., f. den 6. oktober 1896.
F 4 — Niels Hagenau K., f. den 2. september 1897.
F 5 — Christian Hagenau K., f. den 27. september 1899.
F 6 — Emmy Kirstine Hagenau K., f. den 24. marts 1901.
F 7 — Henry Hagenau K., f. den 11. januar 1903.
F 8 — Anna Margrethe Hagenau K., f. den 3. marts 1904 i Varde,
død 17. april 1920.
F 9 — Frederik Peter Hagenau K., f. den 23. juli 1906.
F 10 — Johannes Hagenau K., f. den 18. januar 1908.
F 11 — Valdemar Hagenau K., f. den 12. juni 1911.

F 1 — Asta Hagenau Kaster,
født den 24. februar 1893 i Tørring. Gift med Nis Jørgen Kjær, født
den 28. juni 1889 i Bokholm i Haderslev amt. (Forældre: Jep Jørgen
sen Kjær og Elsabet Marie Hansen). Har været ansat ved VardeGrindsted jernbane som lokomotivfører, men pensioneret på grund af
svagelighed forårsaget ved et ulykkestilfælde. — 2 børn:
GI — Lissy Hagenau K., f. 22. sept. 1911 i Varde, død 16. nov. 1940.
G 2 — Ingolf Hagenau K., født den 26. maj 1919.

G 2 — Ingolf Hagenau Kjær,
født den 26. maj 1919 i Varde.
F 2 — Hans Aage Hagenau Kaster,
født den 8. marts 1894 i Tørring. Oprindelig udlært som bagersvend,
men søgte ansættelse ved statsbanerne. Antaget som stationsarbejder
1. oktober 1916 på Østerport station, portør 1. oktober 1917, togbetjent
1. maj 1921 og pakmester 1. oktober 1941. Kørte som sådan nogle år
i et såkaldt Warnemunde-hold under den tyske besættelse og var med
til smugling af illegale skrifter og brevskaber samt våben til friheds-
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Elise og Mads Peter Hagenau Kaster med deres børn.
I bagerste række: Emmy. Asta. Henry. Christian, Niels, Svend og Hans.
Forreste række : Valdemar, Johannes og Frederik.

bevægelsen. Blev forfremmet til togformand den 1. april 1946 og til
togfører den 1. april 1947 med bopæl i Gedser. Gift med Jensine Jakobine Henriksen, født i Horsens den 7. marts 1894. (Forældre: Jacob
Henriksen og Kirstine Sørensen). — 4 børn:
GI — Lilly Hagenau K., f. 6. marts 1918.
G 2 — Henning Hagenau K., f. 25. marts 1920.
G 3 — Grethe Hagenau K., f. 21. marts 1921.
G 4 — Harry Hagenau K., f. 31. august 1923.

GI — Lilly Hagenau Kaster,
født d. 6. marts 1918 i København. Uddannet ved restaurationskøkken
faget, først hos fasteren Emmy Kaster, senere andre steder og der
efter arbejdet ved faget indtil sit giftermål, de sidste 2 år som køkken
chef i komtesse Trampes restaurant i Østergade i København. Gift
med Stephan Carol Bienkowski, født den 17. oktober 1917 i Trige
ved Århus. (Forældre: Jan Bienkowski og Sozia Mendys). Uddannet
som tjener og arbejdet forskellige steder, bl. a. i Køge, Stege og i
»Lorry« i København. Var derefter i 2 år steward på m/s Pilsudski.
Har siden 1943 arbejdet i Næstved. — 3 børn:
Hl — Birgit Hagenau B., f. 3. februar 1940.
H 2 — Jan Hagenau B., f. 23. februar 1941.
H 3 — Georg Hagenau B., 11. december 1945.

G 2 — Henning Hagenau Kaster,
født den 25. marts 1920 i København. Udlært maskinarbejder på »Ti
tan«, København, og derefter arbejdet ved faget bl. a. i Korsør og
siden 8. juni 1942 på statsbanernes centralværksted i København. Gift
med Gudny Windfeld Jensen, født den 3. juli 1920 i Vejen. (Forældre:
Ejner Jensen og Birgitte Madsen). Var indtil sit giftermål beskæftiget
ved husligt arbejde. — 2 børn:
Hl — Peter Hagenau K., f. den 10. januar 1946.
H 2 — Vita Hagenau K., f. 11. januar 1949.
G 3 — Grethe Hagenau Kaster,
født i København den 21. marts 1921. Udlært ved butiksfaget og der
efter i 3 år bestyrer af et ismejeri og nu en vaskerifilial. Gift den 3.
august 1943 med Knud Frede Steffensen, født den 19. juni 1919 i
Kværkeby. (Forældre: Jens Peder Lovgren Steffensen og hustru Lilly
Marie Ingeborg). Har været mælkeassistent, portør på Gentofte amts
sygehus, i vagtselskabet DFVS og siden 1945 funktionær ved Køben
havns sporveje. — Ingen børn.
G 4 — Harry Hagenau Kaster,
født 31. august 1923 i København. Udlært som maskinarbejder på maskinfabriken »Titan«, derefter 1. og 2. del maskinisteksamen fra Kø
benhavns maskinistskole. Værnepligtig maskinist i marinen 1945—46
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og derefter sejlet som maskinassistent og nu som maskinmester i
DFDS. Gift med Ruth Hansen, født den 12. december 1924 i Køben
havn. (Forældre: Repræsentant Kai Hansen og Maud Valborg Nord
strøm). Efter realeksamen kontorelev og kontorassistent ved forskel
lige firmaer indtil sit giftermål. — 1 barn:
Hl — John Hans Hagenau K., f. 22. september 1948.

F 4 — Svend Hagenau Kaster,
født den 6. oktober 1896 i Tørring. Lokomotivfører ved DSB, ansat
10. oktober 1919. Gift 5. januar 1924 med Nanna Franciska Kjærgaard,
født den 4. august 1901 i Esbjerg. (Forældre: Johan Peter Kjærgaard
og Christine Vilhelmsen). — 2 børn:
GI — Emmy Margrethe Hagenau K., f. 16. januar 1925.
G 2 — Erik Ernst Hagenau K., f. 15. september 1926.
GI — Emmy Margrethe Hagenau Kaster,
født den 16. januar 1925 i Esbjerg. Gift med Johannes Schmidt, født
den 18. juli 1923 i Esbjerg. (Forældre: Thomas Jørgen Schmidt og
Marie Mortensen). — Maskinarbejder. — Ingen børn.
G 2 — Erik Ernst Hagenau Kaster,
født 15. september 1926 i Esbjerg. Maskinarbejder. Gift med Anne
Marie Mortensen, født 7. september 1928 i Varde. (Forældre: Martin
Mortensen og Hanne Marie Kærgaard).

F 5 — Niels Hagenau Kaster,
født den 2. september 1897 i Tørring. Udlært som bogbinder, derefter
portør ved Varde-Grindsted jernbane og er nu stålværksarbejder på
Varde stålværk. Gift med Helga Nielsen, født den 12. september 1901
i Grindsted. (Forældre: Gårdejer Morten Vad Nielsen og hustru Ane
Marie). — 3 børn:
GI — Rudolf Hagenau K., f. 31. maj 1924.
G 2 — Freddy Hagenau K., f. 8. januar 1926.
G 3 — Gurli Hagenau K., f. 30. april 1928.
G 2 — Freddy Hagenau Kaster,
født 8. januar 1926 i Grindsted. Pølsemager. Under militærtjenesten
uddannet på korporalskole og militærpolitiskole og var i sommeren
1947 tjenestgørende ved brigaden i Tyskland. Gift 28. december 1950
med Elly Meldgaard Petersen, født 24. februar 1930 i Esbjerg. (For
ældre: Jernbanepakmester Peter Meldgaard Petersen og hustru Gud
run). Nysproglig studentereksamen fra Esbjerg statsskole 1948 og der
efter ansættelse på boligministerens materialekontor i Esbjerg indtil
1. februar 1950 og siden som kontorist på amtsarbejdsanvisningskon
toret i Esbjerg.
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G 3 — Gurli Hagenau Kaster,
født den 30. april 1928 i Grindsted. Mellemskoleeksamen fra Varde
borgerskole, derefter plads i huset i 2% år og siden ekspeditrice i
købmands- og slagterforretning indtil sit giftermål den 18. september
1948 med Jeppe Møller Pedersen, født den 23. september 1920 i Es
bjerg. (Forældre: Peder Møller Pedersen og hustru Marie). Arbejder
på Varde stålværk. — 1 barn:
Hl — Tommy Hagenau P., f. 5. juli 1950.

F 6 — Christian Hagenau Kaster,
født den 27. september 1899 i Tørring. 1 bagerlære i Varde, Herning
og sidst hos onklen, Adolph Mikkelsen i Horsens. Bagersvend 1. no
vember 1917. Arbejdede forskellige steder, udvandrede derefter til
USA den 21. maj 1923. Tog til sin tante Emma i Neenah, der skaffede
ham arbejde i byen der. Var hjemme i Danmark blevet forlovet, og
kæresten kom den 7. september 1923 også til USA. De blev gift i den
danske kirke i Neenah den 4. januar 1924. Hendes navn: Anna Mathiasen, født 28. august 1900 i Nordby på Fanø. (Forældre: Captajn
J. S. Mathiasen og Kathrine Rodgaard). De flyttede til Chicago, hvor
Chr. Hagenau K. sammen med en ven drev forskellige bagerier fra
1925 til 1943, da turen gik til Californien, hvor Chr. H. K. i byen
Alameda siden har arbejdet som formand i et stort dansk bageri og
Anna K. som bagerekspeditrice. — Ingen børn.

F 7 — Emmy Kirstine Hagenau Kaster,
født 24. marts 1901 i Tørring. Uddannet ved restaurationskøkkenfaget
og har haft plads som køkkenchef bl. a. flere år på hotel »Viktoria«
i Fredericia, nu på hotel »Vigen« i Ebeltoft. Foretog i sommeren 1950
en 3 måneders tur til USA på besøg hos en veninde samt sine fætre og
kusiner. — 1 barn:
GI — Margit Hagenau K., f. 30. november 1932.

F 7 — Henry Hagenau Kaster,
født den 11. januar 1903 i Tørring. Frisørmester i Oksbøl, i hvilken
by han har forskellige tillidshverv, bl. a. formand i Oksbøl håndvær
kerforening, formand for Aal sogns forsamlingshus, kasserer for An
dels elektricitetsværket i Oksbøl, medlem af Oksbøl erhvervsudvalg
og oldermand for Varde og omegns frisørlaug. Gift med Karen Laura
Lauridsen, født 16. februar 1904 i Graahede, Aadum sogn. (Forældre:
Gårdejer Jens Emil Engbjerg Lauridsen og Kathrine Nielsen).
5 børn:
GI — Anna Elise Hagenau K., f. 22. november 1925.
G 2 — Børge Hagenau K., f. 23. juli 1929.
G 3 — Else Grethe Hagenau K., f. 12. februar 1931.
G 4 — Ruth Hagenau K., f. 3. maj 1937.
G 5 — Ingrid Ruth K., f. 16. maj 1942.
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F 9 — Frederik Peter Hagenau Kaster,
født 23. juli 1906 i Varde. Udlært maskinarbejder på Varde jernstøberi,
og derefter arbejdet ved Varde-Grindsted jernbane, Varde stålværk
og siden 1947 på maskinfabriken »Vikas«. Gift den 3. juni 1932 med
Elna Marie Pedersen, født den 3. april 1910 i Odder. (Forældre: Slag
termester Niels Harald Pedersen og Kirstine Marie Jensen). — 2 børn:
G 1 — Frank K, f. 12. marts 1935.
G 2 — Jørn K, f. 21. oktober 1936.

F 10 — Johannes Hagenau Kaster,
født den 18. januar 1908 i Varde. Uddannet som maskinarbejder og
rørlægger. Vand- og gasmesterprøve på Teknologisk institut i Køben
havn 7. november 1934 og løste næringsbrev som vand- og gasmester
22. november 1934 og har siden oparbejdet en solid forretning i vand-,
gas-, sanitets- og centralvarmeanlæg. Gift 7. april 1933 med Anna Mar
grethe Hansen, født 17. februar 1910 i Varde. (Forældre: Valdemar
Leonhard Hansen og Kirsten Andersen). — 1 barn:
GI — Egon K., f. 24. august 1937.
F 11 — Valdemar Hagenau Kaster,
født den 12. juni 1911 i Varde. Gift med Kamma Rahbek, født den
1. september 1911 i Oksbøl. (Forældre: Gregor Rahbek og Inger Mad
sen. — Se: Thv. Madsen: Theilgaardslægten, Odder, 1940, side 117).
Valdemar 'K. er uddannet ved landvæsenet og købte i 1935 en ejen
dom i Frøstrup, Lunde sogn. Den var meget forsømt og med dårlige
bygninger. I 1941 er der bygget nyt stuehus. — 2 børn:
GI — Arne Hagenau K., f. 12. juni 1930.
G 2 — Inger Elise Hagenau K., f. 11. september 1936.

E 3 — Sophie Johanne Kaster,
født 4. juli 1870 i Aarup. Gift med Søren Peter Jacobsen, født den 1.
septbr. 1861 i Bjergager. (Forældre: Gårdejer Jacob Jacobsen og Ane
Marie Christensen). Uddannet og arbejdet ved mejeri væsenet, senere
i mange år ansat som vejerformand ved den kgl. vejer og måler i
Århus. Sophie døde i Århus den 4. april 1921 og Søren Jacobsen s. st.
den 23. februar 1933. — 7 børn:
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Martin Hagenau J., f. 4. november 1891.
Jacob Hagenau J., f. 1. januar 1895.
Hans Hagenau J., f. 1. januar 1895.
Anna Marie Hagenau J., f. 29. maj 1899.
Ellen Margrethe Hagenau J., f. 14. marts 1901.
Ester Arvine Hagenau J., f. 17. maj 1905.
Knud Ejgod Hagenau J., f. 15. januar 1907.
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F 1 — Martin Hagenau Jacobsen,
født i Randlev den 4. november 1891. Da hans moster Emma Fricke
efter sit besøg herhjemme i 1907 rejste tilbage til USA, fulgte Martin
med, og i Neenah fik han arbejde ved en tømrer. Senere kom han til
Detroit som sporvognskonduktør. Her i Detroit lærte han Florence
Edith Jacobs at kende, og de blev gift den 8. juli 1918. Hun er født
den 4. februar 1897 i Neenah. (Forældre: Frank Jacobs og Augusta Rosinow). I 1919 flyttede de til Chicago, og her fik han arbejde hos
The great Atlantic and Pacific Food Compagni, først som bestyrer af
en butik, senere i 15 år som inspektør ved samme firma. Så vendte
han tilbage igen som bestyrer, og ialt var han ved firmaet i 26 år
lige til sin død. Denne indtraf juleaften 1945, da han var på vej hjem
fra arbejde, og kort før han nåede sin bopæl faldt han død om, ramt
af et hjerteslag. Han blev begravet i Neenah. Der er ingen børn i
ægteskabet. Martin og Florence var på besøg i Danmark i 1928.

F 2 — Jacob Hagenau Jacobsen,
født den 1. januar 1895 i Randlev. Var garderobepiccolo ved lands
udstillingen i Århus sommeren 1909. Blev uddannet som tjener på Ris
skov badehotel og i Kasino i Århus. Rejste i januar 1914 til Sydfrank
rig med arbejde i Menton, tog i april til Schweiz og var på hotel Re
gina i Interlaken. Efter krigsudbrudet rejst tilbage til Danmark i febr.
1915. Har derefter haft arbejde forskellige steder og siden 1933 i »Kroen
i krogen« i Århus. Gift med Ellen Margrethe Petersen, født 5..januar
1891 i Frederiksværk. (Forældre: Maskinsnedker Laurits Petersen og
Anna Kirstine Mortensen). — 1 barn:
GI — Inge Jacobsen, f. 28. august 1923 i København. Realeksamen
og korrespondenteksamen samt handelseksamen i Århus. Ansat på
kontor indtil sit giftermål med Eigil Stitz Nielsen, født den 10. maj
1922 i Århus. (Forældre: Marinus Nielsen og Bolette Stitz). Udlært
som maskinarbejder. Under besættelsen korporal i den danske brigade
i Sverige. Begyndt eget maskinværksted i Århus 1947 og i 1948 købt
Pedholt smedie og maskinfabrik ved Malling. — 2 børn:
Hl — Gunnar Stitz N., f. 14. februar 1947.
H 2 — Jørgen Stitz N., f. 26. marts 1948.
F 3 — Hans Hagenau Jacobsen,
født den 1. januar 1895 i Randlev. Tjener i »Kroen i krogen«, hvor
han har været i mange år (samme sted som tvillingbroderen Jacob).
Gift den 26. juli 1921 med Laura Marie Andersen, født den 24. de
cember T895 i Hover. (Forældre: Malermester Frederik Andersen og
hustru Kirstine). — Ingen børn.
F 4 — Anna Marie Hagenau Jacobsen,
født den 29. maj 1899 i Århus. Gift med Tage Møller, født den 4. maj
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1901 i Taastrup. (Forældre: Slagter Peder Jørgensen Møller og Karen
Marie Catrine Pedersen). Har værksted med maskinsnedkeri.
Ingen børn:

F 5 — Ellen Margethe Hagenau Jacobsen,
født den 14. marts 1901 i Århus. Gift 21. maj 1922 med havnearbejder
Marius Marinus Sørensen, født den 22. oktober 1899 i Århus. (For
ældre: Jens Peter Sørensen og hustru Kirstine Ane Caroline). 6 børn:
GI — Walter Gerhard S., f. 6. maj 1924,
G 2 — Harry Vilfred S., f. 7. marts 1926.
G 3 — Ellen Kirstine S., f. 24. maj 1928.
G 4 — Ove S., f. 23. maj 1929.
G 5 — Inger S., f. 20. januar 1932.
G 6 — Gudrun Lis S., f. 11. maj 1935.
GI — Walther Gerhard Sørensen,
født den 6. maj 1924 i Århus. Mekaniker. Gift 4. maj 1947 med Aase
Eriksen, født den 31. maj 1925 i Aabyhøj. (Forældre: Overpostbud
Niels Peter Kristian Eriksen og hustru Johanne Nielsine).
G 3 — Ellen Kirstine Sørensen,
født den 24. maj 1928 i Århus. Gift med Gunner William Sørensen,
født den 5. juni 1920 i Århus. (Forældre: Rentier Anders Martin Søren
sen og hustru Jensine). Har virksomhed som smedemester i Århus.
1 barn: Hl — Birthe S., født den 24. september 1945.

F 6 — Ester Arvine Hagenau Jacobsen,
født den 17. maj 1905 i Århus. Gift 21. december 1924 med Hans Peter
Georg Borgen Christiansen, født i Århus den 7. marts 1903. (Forældre:
Maskinarbejder Herman Georg Borgen Christiansen og Mette Hun
borg). Uddannet og arbejder som maskinarbejder i Århus. — 5 børn:
GI — Annalise Hagenau Borgen C., f. 23. april 1926.
G 2 — Tove Hagenau Borgen C., f. 17. maj 1927.
G 3 — Aase Hagenau Borgen C., f. 17. oktober 1932.
G 4 — Birthe Hagenau Borgen C., f. 16. marts 1936.
G 5 — Jytte Hagenau Borgen C., f. 16. marts 1936.

GI — Annalise Hagenau Borgen Christiansen,
født den 23. april 1926 i Århus. Gift 2. august 1947 med Børge Ander
sen, født den 29. september 1925 i Århus. (Forældre: Peter Søren An
dersen og hustru Alma). Arbejdsmand i Århus. — Ingen børn.

G 2 — Tove Hagenau Borgen Christiansen,
født den 17. maj 1927 i Århus. Gift med Knud Ove Andersen, født
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23. juni 1924 i Snedsted. (Forældre: Jens Christian Mortensen An
dersen og hustru Birthe Marie Emilie). Tømrer i Århus. — 3 børn:
Hl — Tommy A., f. 30. juni 1946.
H 2 — Kjeld A., f. 17. oktober 1947.
H 3 —
A., f. 4. december 1948.

F 7 — Knud Ejgod Hagenau Jacobsen,
født den 15. januar 1907 i Århus. Udlært og arbejder som maskinsnedker. Gift den 5. april 1928 med Ane Nielsine Sørensen, født den
22. december 1904 i Laasby. (Forældre: Søren Jensen Sørensen og
hustru Kirsten Marie). — 2 børn:
Hl — Wini Hagenau J., f. 26. februar 1932.
H 2 — Benny Hagenau J., f. 11. oktober 1939.

E 4 — Christiane Kirstine Kaster,
født den 26. januar 1872 i Aarup. Gift med Morten Svendsen, født den
2. april 1868 i Selling. Udlært møllersvend og i nogle år forpagter af
Kollerup vandmølle ved Hadsten, flyttede derefter til Århus og ar
bejdede i mange år på Otto Mønsteds margarinefabrik. Christiane
døde i Århus den 24. marts 1943 og Morten Svendsen s. st. den 15.
oktober 1940. — 6 børn:
F 1 — Emmy Marie Petrea Hagenau S., f. 26. juli 1896.
F 2 — Johannes Peter Hagenau S., f. 9. august 1897.
F 3 — Svend Helmer Hagenau S., f. 15. december 1898.
F 4 — Hans Julius Hagenau S., f. 10. februar 1903.
F 5 — Helene Hagenau S., f. 5. maj 1904.
F 6 — Erna Hagenau S., f. 3. august 1906.
F 1 — Emmy Marie Petrea Hagenau Svendsen,
født den 26. juli 1896 i Kollerup mølle. Gift den 14. september 1924
med Christian Mønster Olsen, født den 8. maj 1891 i Sdr. Borup. (For
ældre: Husmand Niels Olsen og Karoline Cecilie Mønster). Gartner
i Silkeborg. — Ingen børn.

F 2 — Johannes Peter Hagenau Svendsen,
født 9. august 1897 i Kollerup mølle. Lærte smedehåndværket i Maarslet og kom som svend til a/s Frichs i Århus. Blev indkaldt til militær
tjeneste december 1917 og gennemgik korporalskolen i Vordingborg
og udnævntes til korporal 1. september 1918. Var tilsynsførende ved
de internerede engelske soldater indtil slutningen af 1. verdenskrig.
Kom efter soldatertiden atter tilbage til a/s Frichs. Blev den 3. sep
tember 1919 ansat ved statsbanernes centralværksted. Gift 1. gang
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Grethe Steffensen, f. Kaster

Niels Hagenau Kaster

Helga Kaster f. Nielsen,

Freddy Hagenau Kaster

Elly Kaster, f. Meldgaard
Petersen

Jaeoh Hagenau Jacobsen

Ellen Margrethe Jacobsen,
f. Petersen

Christiane Kirstine Svendsen,
f. Kaster

Morten Svendsen

Emmy Marie Petrea Monster
Olsen, f. Svendsen

Christian Mønster Olsen

Hans Julius Hagenau Svendsen

med Agnes Jensen, født 1898 i Odder. (Forældre: Jens Jensen og hu
stru Kirstine). Hun døde den 26. januar 1936 i Viby.
I dette ægteskab 3 børn:
GI — Gerda Elise Hagenau S., f. 16. november 1919.
G 2 — Kaj Henning Hagenau S., f. 17. januar 1923.
G 3 — Frank Hagenau S.
Johannes Svendsen blev gift 2. gang den 16. maj 1937 med Helga
Kirstine Kristensen, født den 2. september 1901 i Maarslet. (For
ældre: Hans Kristian Rasmussen og Kirstine Kristensen).

GI — Gerda Elise Hagenau Svendsen,
født den 16. november 1919 i Odder. Gift med Carl August Johansen,
født den 14. oktober 1917 i Holme. (Forældre: Christian Johansen
og hustru Emilie Sofie). Arbejdsmand i Viby. — 3 børn:
H 1 Jørn J., f. 1. november 1939.
H 2 — Erik J., f. 21. oktober 1941.
H 3 — Anni J., f. 18. juni 1947.
H 4 — Birthe J., f. . marts 1949.
G 2 — Kaj Henning Hagenau Svendsen,
født den 17. januar 1923 i Århus. Lært smede- og maskinarbejderfaget på statsbanernes centralværksted i Århus og arbejdet der siden,
bortset fra indkaldelse til militærtjeneste. Dyrker idræt og spiller fod
bold i Viby idrætsforenings A-række hold. Gift 18. april 1946 med
Sigrid Elise Poulsen, født den 16. april 1924 i Østerby ved Tranbjerg.
(Forældre: Carl Martinus Poulsen og hustru Karen Marie). — 1 barn:
Hl — Finn Hagenau S., f. 2. maj 1949.
Frank Hagenau,
født
gift med Elly

F 3 — Svend Helmer Hagenau Svendsen,
født den 15. december 1898 i Kollerup mølle. Udlært ved skibshandel
og er nu ansat på a/s Elvirasmindes lager i Århus. Gift med Olga
Jensine Marie Olsen, født den 12. november 1895 i Aalsø. (Forældre:
Niels Peter Olsen og Ane Marie Rasmussen). — 3 børn:
GI — Margit Viola S., f. 4. februar 1921.
G 2 — Ib S.
G 3 — Helle.
GI — Margit Viola Svendsen,
født den 4. februar 1921 i Århus. Gift med Hans Axel Petersen, født
7. august 1921 i True. (Forældre: Johann Petersen og hustru Anna)
Håndværker ved DSB i Århus. — 1 barn:
Hl — Flemming P., født 17. januar 1944.

F 4 — Hans Julius Hagenau Svendsen,
født den 10. februar 1903 i Kollerup mølle. Gift 20. juni 1924 med
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Bertha Kathrine Olesen, født 9. april 1899 i Aastrup ved Grenaa.
(Forældre: Niels Peter Marx Olesen og Anne Marie Rasmussen). Ke
delpasser i København. — 1 barn:
GI — Leo Hagenau Svendsen, f. 7. september 1927.

F 5 — Helene Hagenau Svendsen,
født 5. maj 1904 i Kollerup mølle. Gift med Charles Anders Kristian
Jørgensen, født den 29. september 1904 i Brabrand. (Forældre: Jakob
Bentzen Jørgensen og hustru Anna). Remiseformand ved DSB i År
hus. — 1 barn:
GI — Aase Hagenau J., født 1. april 1933.
F 6 — Erna Hagenau Svendsen,
født den 3. august 1906 i Århus. Gift den 22. maj 1927 med Johannes
Peter Barner Pedersen, født den 30. marts 1903 i Århus. (Forældre:
Jacob Pedersen og Karen Marie Sørensen). Uddannet som maskin
arbejder, senere sejlet som fyrbøder og har nu i ca. 20 år været hos
a/s Otto Mønsted som maskinpasser. Underviser i Esperanto på ar
bejdernes aftenskolekursus i Århus. — 1 barn:
GI — Leif Barner Pedersen, født 5. januar 1935.
E 5 — Valdemar Kaster,
født den 3. decbr. 1873 i Aarup. Efter forældrenes flytning til Malling
station i 1884 kom han til at tjene som dreng hos gårdejer P. Mikkel
sen i Elkjær. Lærte bagerfaget 1. oktober 1888 til 1. april 1892 hos
bager C. Schmidt i Odder. Arbejdede derefter forskellige steder rundt
i landet. Havde en kort tid lejet bageri i Odder, senere mestersvend
på fællesbageriet i Odder 1908—10 og i Herning 1910—13. Blev den
15. april 1918 ansat som arbejder ved Århus belysningsvæsen (gas
værket). Pensioneret herfra 1944. Gift 1. gang 1898 med Ane Kirstine
Marie Sørensen, født den 29. september 1874 i Kristrup ved Randers.
(Forældre: Skræder Søren Hveding Kristensen og Maren Jensen Vej
rum). Hun døde i Århus 6. september 1922. — 4 børn:
F 1 — Søren Emil Hagenau K., f. 3. marts 1899.
F 2 — Hans Christian Anders Hagenau K., f. 4. november 1900.
F 3 — Emma Petrea Hagenau K., f. 27. januar 1904.
F 4 — Gurli Hagenau K., f. 14. februar 1912.
Valdemar Kaster er gift 2. gang 1934 med Karoline Thora Jørgen
sen Raarup, født den 31. juli 1878 i Hinnerup-Broby.

F 1 — Søren Emil Hagenau Kaster,
født den 3. marts 1899 i Odder. Skolegang i Odder kommuneskole,
Herning kommunale skole, Herning kommunale mellem- og realskole
og Ny Munkegades skole i Århus, hvorfra realeksamen i marts 1916.
Ansat som trafikelev ved Hads-Ning herreds jernbane 1. april 1916
på hovedkontoret i Odder, senere til Tranbjerg, Odder og Viby sta-
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tioner. Assistent 1. juli 1919, Malling station, og 1. maj 1927 atter
på hovedkontoret indtil 1. august 1939, derefter på Odder godsekspe
dition, overassistent 1. april 1941, godsekspeditør 1. april 1946. Blev
15. novbr. 1948 udnævnt til bogholder på jernbanens hovedkontor og
stedfortræder for direktøren. Har været bestyrelsesmedlem i Malling
ungdomsforening 1920—22, kasserer i Malling håndværker- og borger
forening 1925—27, kasserer i Odder filatelistklub 1938 og formand i
samme forening 1939—43, kasserer i Odder museum siden 1939. Be
styrelsesmedlem i Hads herreds sønderjyske samfund 1939—43. Stifter
af og formand for Det historiske arkiv for Odder og omegn siden 1943.
Medlem af Odder sogns menighedsråd 1949. Revisor i turistforeningen
for Odder og omegn 1947 og i det jyske haveselskabs Odder kreds 1948.
— Gift 27. januar 1924 med Anne Cecilie Sørensen, født den 15. no
vember 1901 i Ny Solbjerg. (Forældre: Købmand Søren Peter Sørensen
og Rasmine Pedersen). Skolegang i Tiset og Malling skoler. På Ask
højskole sommeren 1917. Beskæftiget ved husvæsen 1917—20. Års
kursus på Den jyske handelshøjskole maj 1920 til maj 1921. Ansat som
bogholderske på Malling dampmølle 1. maj 1921 til 1. oktober 1922
og hos fa. Groes-Pedersen, Århus, 1. oktober 1922 til 1. november 1923.
1 barn: GI — Ellen Hagenau K., f .18. oktober 1935.

F 2 — Hans Christian Anders Hagenau Kaster,
født den 4. november 1900 i Odder. Udlært maskinarbejder. Har siden
5. november 1920 været ansat som chauffør ved Magdalenemøllens
brødfabrik i Kongsvang. Gift 14. august 1926 med Ingrid Mathilde
Mathiasen, født den 22. oktober 1902 i Århus. (Forældre: Mathias Mathiasen og Ane Kirstine Hansen). — 1 barn:
Gi — Birgit Hagenau K., f. den 14. marts 1937.
F 3 — Emma Petrea Hagenau Kaster,
født den 27. januar 1904 i Århus. Gift med Søren Oscar Poulsen, født
den 9. december 1900 i Århus. (Forældre: Snedkermester Poul Peter
Christian Poulsen og Olga Frederikke Kirstine Staach). Sejlet som
sømand 1915—1921, derefter aftjent værnepligt ved marinen 1921 på
inspektionsskibet »Fylla«, herunder eskorteret kongeskibet til Grøn
land. Garagemester ved automobilhandler Aage Heidemann, Århus,
1923—30, og ansat som sporvognsstyrer ved Århus kommunale spor
veje 1. januar 1930. Idrætsmærket i guld med 3 sløjfer. — 3 børn:

GI — Olga Kirsten Jutta Hagenau P., f. 8. juli 1922.
G 2 — Walther Hagenau P., f. 12. juli 1929.
G 3 — Poul Hagenau P., f. 4. april 1942.

Gi — Kirsten Jutta Hagenau Poulsen,
født den 8. juli 1927 i Århus. Gift med Niels Helander Eskesen, født
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den 16. august 1920 i Århus. (Forældre: Niels Frederik Eskesen og
Anna Laurine Pedersen). Medindehaver af Viby autoservice.
Ingen børn.

G 2 — Walther Hagenau Poulsen,
født 12. juli 1929 i Århus. Skolegang i Læssøgades borgerskole indtil
3. frie mellemskoleklasse. Kontorbud ved Århus kommune til 1945.
Antaget som math-elev 1946 og gennemgået math-skolen, herunder et
7 måneders togt med fregatten »Holger Danske« 1947—48 til Fær
øerne, Gibraltar, Nizza og Casablanca. Mine-math 1948.
F 4 — Gurli Hagenau Kaster,
født den 14. februar 1912 i Herning. Gift den 31. marts 1934 med Henry
Frederik Ludvig Neckelmann, født den 24. maj 1910 i Århus. For
ældre: Handelsmand Niels Martin Neckelmann og Ane Marie Nielsen).
Typograf (maskinsætter) ved Århus stiftstidende. — Se iøvrigt E.
Neckelmann: Familien Neckelmanns slægtsbog 1936. — 2 børn:
GI — Alice Hagenau N., født 29. juli 1938.
G 2 — Birger Hagenau N., født 25. november 1947.
E 6 — Jenny Marie Kaster,
født den 2. august 1875 i Hovedgaard. Hjalp som ung sin fader på
stationskontoret i Malling og fik herved god indsigt i arbejdet både
ved bane- og postekspedition samt telegrafering, så at hun, da en
lokomotivfører ved Hadsherreds-banen overgik til stillingen som sta
tionsforvalter i Boulstrup, kunne sætte ham ind i arbejdet og være
ham behjælpelig i 3 måneder. Gift 4. august 1901 med Albert Charles
Emanuel Møller, født den 20. juni 1875 i Århus. (Forældre: Pakmester
Julius Frederik Møller og hustru Marie). Maskinarbejder ved stats
banernes centralværksted i Århus. Død i Århus. — 2 børn:
F 1 — Albert Johannes M., f. 2. marts 1903.
F 2 — Julius Frederik M., f. 12. november 1906.

F 1 — Albert Johannes Møller,
født den 2. marts 1903 i Århus. Maskinarbejder. Gift 1. gang med
Gerda Thrane Jensen, født 5. oktober 1906 i Århus. (Forældre: Peter
Rufinus Jensen og hustru Marie Magdalene). Gerda døde i Århus.
1 barn: GI — Gerthie Irma M., født 8. januar 1924.

Johs. M. gift 2. gang med Erna Weng. Johs. M. døde i Århus den
3. marts 1945. — 3 børn:
G 2 — Finn Albert M.
G 3 — Jytte Merete M.
G 4 — Thorleif M.
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GI — Gerthie Irma Møller,
født den 8. januar 1924 i Århus. Efter skolegang et år ved husarbejde,
derefter siden 1. juni 1939 som defektrice på Svaneapoteket i Århus.
Gift 20. januar 1949 med Erik Fristrup Quist, født den 31. oktober
1921 i Århus. (Forældre: Maskinmester Carl Fristrup Quist og Anne
Lorentzen). Ingeniør. — Ingen børn.
F 2 — Julius Frederik Møller,
født den 12. november 1906 i Århus. Maskinarbejder på Århus gas
værk. Gift med Valborg Lind. — 4 børn:
GI — Birgit Lind M.
G 2 — Lisbeth Lind M.
G 3 — Svend Lind M.
G 4 — Ole Lind M.
E 8 — Ingeborg Johanne Kaster,
født den 2. oktober 1878 i Hovedgaard. Gift med Peter Ulrich An
dreasen, født den 12. september 1875 i Haslev. (Forældre: Peter An
dreasen og Maren Kathrine Larsen). Udlært bager og har været bager
mester i Ruds-Vedby 1912—1939. — 5 børn:
F 1 — Hans Peter A., f. 16. november 1903.
F 2 — Mary Hagenau A., f. 16. december 1904.
F 3— Ejner Johannes A., f. 9. juli 1910.
F 4— Inger Hagenau A., f. 7. februar 1919.
F 5 — Kaj Erik A., f. 22. marts 1920.

F 1 — Hans Peter Andreasen,
født 16. november 1903 i Århus. Har lært landvæsen på Lundegård ved
Nørre Broby, senere arbejdet på Svanholm ved Skiby Sj. og Svinningegård. Udvandrede til USA i 1926 og arbejdede 1 år ved land
væsenet, rejste til Racine 1927 og har siden arbejdet som maskinist
ved Webster Elektric Co. Gift 29. maj 1937 med Helene Mikkelsen,
født 7. marts 1910 i Sturtevant, Racine. (Forældre: Carl Mikkelsen og
Anna Margrethe Olsen). — 1 barn:
GI — Thomas Richard A., f. 28. november 1938.
F 2 — Mary Hagenau Andreasen,
født den 16. december 1904 i Vrinders. Efter præliminæreksamen an
sat som defektriceelev på Ruds-Vedby apotek, derefter defektrice på
forskellige apoteker og siden 1941 på københavnsk apotek. Foretog i
sommeren 1947 en tur til Amerika til broderen Hans Peter og besøgte
samtidig sin kusine Theresia Dowse. — Ugift.

F 3 — Ejner Johannes Andreasen,
født den 9. juli 1910 i Malling. Mejerist. Gift med Elna Mathiasen,
født den 2. juli 1910 i Bidsinge.
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F 4 —Inger Hagenau Andreasen,
født den 7. februar 1919 i Ruds-Vedby. Uddannet som barneplejerske
på »Åløkkegård«, Odense. Efter nogle år som barneplejerske nu
ansat som laboratorieassistent på statens planteavlslaboratorium i
Lyngby.

F 5 — Kaj Erik Andreasen,
født den 22. marts 1920 i Ruds-Vedby. Udlært som motormekaniker
i Ruds-Vedby og arbejdet forskellige steder som svend. Har siden 1.
marts 1948 været ansat som værkfører i Dalmose auto- og maskinforretning. Var medlem af modstandsbevægelsen i distrikt Vestsjæl
land, blev forfulgt af tyskerne, flygtede til Sverige og blev medlem
af regiment Danforce. Gift med Yrsa Gunhild Thomsen, født 23. sep
tember 1925 i Ruds-Vedby. (Forældre: Johannes Villiam Thomsen og
Agnes Amanda Larsen). — 2 børn:
GI — Tonni Kaster A., f. 9. marts 1946.
G 2 — Jørgen Kaster A., f. 11. august 1948.
E 9 — Hans Kaster,
født den 1. maj 1880 i Hovedgaard. Lært maskinfaget ved mekanikus
Chr. Larsen i Odder 1. november 1895 til 13. juli 1899 og hos Frichs,
Århus, 13. juli 1899 til 1. maj 1901. Arbejdet som maskinarbejder ved
Varde-Nr. Nebel jernbane 1. september 1904 til 1. juli 1905, lokomo
tivfyrbøder ved Lyngby-Vedbæk jernbane 1. juli 1905 til 20. juni
1906, arbejdet ved Næstved-Præstø jernbane 20. juni 1906 til 1. no
vember 1908. Ansat ved danske statsbaner som håndværker i Ros
kilde 1. november 1908, lokomotivfyrbøder i København 1. april 1910
og lokomotivfører 1. april 1926. Afsked med pension 1. maj 1940. Gift
med Emmy Kirstine Petersen, født den 22. juni 1887 i Lyngby. (For
ældre: Vaskeriejer Henrik Vallentin Petersen og hustru Laura Jo
hanne). — 3 børn:
F 1 — Louis K., f. den 14. december 1909.
F 2 — Else K., f. den 27. oktober 1911.
F 3 — Nina K., f. den 4. september 1920.

F 1 — Louis Kaster,
født den 14. december 1909 i Roskilde. I maskinlære hos a/s Atlas i
København fra 24. april 1924 til 24. april 1929. Maskinisteksamen i
december 1929. Arbejdet som montør for a/s Vølnd februar—april
1930, værnepligtig maskinist fra maj 1930 til januar 1931. Maskin
arbejder hos a/s Burmeister & Wain, sdr. værft i Københavns syd
havn februar 1931 til februar 1933. Sejlet som maskinassistent i m/s
»Columbia«, d/s »Orient« februar 1933 til december 1933. Håndværks
prøve maj 1934. Sejlet som maskinassistent i s/s »Nordsøen«, d/s
J. Lauritzen juni 1934 til juni 1935, derefter 2. maskinmester s. st. til
juni 1936. Maskinarbejder hos a/s »Titan« fra august 1936 til august
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1937, på DSB’s centralværksted i København august 1937 til december
1945. Sejlet som 2. maskinmester i s/s »Inger Lau«, d/s J. Lauritzen de
cember 1945 til juni 1947 og i s/s »Ulla Dan« august 1947 til november
1948, og i s/s »Stina Dan« fra februar 1949 til juni 1949. Siden da
maskinchef i s/s »Ulla Dan«. Gift 29. august 1936 med Kamma Caroline
Mathilde Borg, født den 29. december 1912 i Aalborg. (Forældre: Tøm
rermester Karl Borg og hustru Alfrida). — 2 børn:
GI — Jørgen K., f. 22. oktober 1937. Optaget i Københavns drenge
kor (dirigent: Mogens Vøldike) 1947 og solist heri 1950.
G 2 — Lis Ulla K., f. 6. april 1944.

F 3 — Else Kaster,
født 27. oktober 1911 i København. Bogholderske og kassererske.
1 barn: GI — Lone K., f. 16. februar 1943.
F 3 — Nina Kaster,
født den 4. september 1920 i København. 10 år som ekspeditrice i
»Irma«-forretning. Gift 14. april 1943 med Gunner Ysbech Nielsen,
født 3. august 1920 i Bagsværd. (Forældre: Vognmand Walther Ysbech
Nielsen og Kirsten Karoline Elisabeth Rasmussen). Udlært ved slagter
faget og arbejder nu som mestersvend i slagterforretning. — 1 barn:
GI — Ole Ysbech N., f. 28. februar 1946.
E 10 — Thora Juliane Frederikke Kaster,
født den 8. februar 1882 i Hovedgaard. Gift 18. oktober 1907 med
Adolf Rasmus Mikkelsen, født den 15. juni 1881 i Horsens. (Forældre:
Restauratør Søren Mikkelsen og Petrine Rasmussen). Bagermester i
Horsens. Ad. Mikkelsen døde 18. april 1931, og Horsens avis skriver
20. april 1931: En god borger, bagermester Adolf Mikkelsen, Smede
gade 21, er død lørdag aften, kun 49 år gammel. Budskabet herom
kommer uventet og overraskende for mange; man vidste, at han havde
været syg i lang tid af årebetændelse, men han var kommet op igen
og gik daglig sine ture i byen. Det var da heller ikke denne sygdom,
der blev hans bane, men en gammel mavelidelse, der i de seneste dage
var blusset op og nu viste sig at være katastrofal; man konstaterede
straks, at tilstanden var kritisk, en operation måtte nødvendigvis fore
tages uopholdelig, men den formåede ikke at redde livet, som ganske
stille ebbede ud kl. 9 i aftes. Bagermester Mikkelsen var født her i
Horsens og lærte sin profession her. Efter nogle års arbejde i forskeL
lige byer, etablerede han sig i 1907 på Nørregade, i 1912 købte han
Jens Hansens gård på Smedegade og indrettede her et moderne bageri,
som han drev med stor dygtighed og gjorde til et af de største i byen.
For sin stand og sit fag havde bagermester Mikkelsen levende inter
esse. I 1918 blev han indvalgt i bestyrelsen for bagermesterforeningen,
og året efter blev han formand, hvilket hverv han bevarede til sin
død. Han var myndig og fast, men usnobbet og uselvisk på samme
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tid, respekteret og afholdt af sine standsfæller, og han var stærkt
nationalsindet. Andre hverv fik bagermester Mikkelsen ikke tid til at
varetage, endskønt det ikke manglede på opfordringer fra forskellige
sider. Han var en udpræget hjemmets mand, der indtil sygdommen
fik overtaget, altid var første mand i sit bageri, og i de korte bageraftener var han helst sammen med sin familie eller nogle venner. —
Thora M. døde i Horsens den 4. januar 1948. — 3 børn:
F 1 — Hans Peter M., f. 12. august 1908.
F 2 — Søren Emil M., f. 15. april 1910.
F 3 — Ellen M., f. 6. januar 1916.
F 1 — Hans Peter Mikkelsen,
født i Horsens den 12. august 1908. Realeksamen fra borgerskolen i
Horsens 1924, handelsmedhjælpereksamen Horsens 1926, udlært ved
kolonial en gros hos Jensen & Julsen i Horsens 1927, højere handels
eksamen fra Niels Brochs handelsskole (2-årig dagskole) 1929. Korre
spondent hos a/s Sadolin & Holmblad, København, 1929—31, volontør
i handelsfirmaer i Hamborg 1931—32, bogholder hos Marcus & co.,
København, 1933—35 og siden 1935 bogholder og korrespondent (med
fuldmagt) i a/s Teknisk korkindustri i Sorø. Gift den 12. april 1936
med Else Bardram Pedersen, født den 18. maj 1912 i Horsens. (For
ældre: Niels Christian Petersen og Mariane Petersen). — 2 børn:
GI — Ole Hagenau M., f. 13. marts 1940.
G 2 — Lone Hagenau M., f. 19. december 1945.
F 2 — Søren Emil Mikkelsen,
født 15. april 1910 i Horsens. Mellemskoleeksamen fra Horsens bor
gerskole 1924. I bagerlære hos faderen s. år. Handelsskoleeksamen i
Horsens 1927. Det sidste år af læretiden hos konditor Emmery og af
lagde svendeprøve i Horsens 1928. Arbejdede 1 år i Frankfurt a. M.
1929—30 i udveksling med en tysk bagermestersøn, der samtidig var
hos faderen i Horsens. Efter faderens død bestyrer af bageriet for
moderen. 1932 aftjent værnepligt ved livgarden. Overtog forretningen
fra moderen 1. oktober 1935 og købte ejendommen i foråret 1946.
Siden 1944 sekretær i Horsens bagerlaug. Gift 3. december 1933 med
Karen Høfler, født den 2. januar 1911 i Horsens. (Forældre: Barbermester Alfred Høfler og Kirstine Heden). — 2 børn:
GI — Inger M., f. 18. marts 1936.
G 2 — Kirsten M., f. 9. juni 1943.

F 3 — Ellen Mikkelsen,
født den 6. januar 1916 i Horsens. Realeksamen fra Horsens statsskole
1932. Elev på Silkeborg husholdningsskole 1935, elev i køkkenet på
kysthospitalet ved Juelsminde 1938. Gift 31. december 1939 med Karl
Gunnar Eckard Christensen, født 15. august 1909 i Raarup. (For
ældre: Ditlev Eckard Christensen og hustru). Udlært malersvend 1928.
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Et års ophold i Tyskland og Schweiz 1931. Påbegyndt egen forretning
1945. Dyrker ved siden af faget kunstmaleriet og har udstillet på
landsudåtillingen i Århus-hallen 1938. — 1 barn:
GI — Birte Eckard Chr., f. 17. december 1943.
E 12 — Clara Hansine Kaster,
født den 1. februar 1885 i Malling. Gift med Niels Sophus Nielsen.
(Forældre: Landpostbud L. P. Nielsen og hustru). Musikdirigent.
4 børn:
F 1 — Ragnhild Theresia Hagenau N., f. 25. oktober 1905.
F 2 — Carla Wørna Hagenau N., f. 16. februar 1908.
F 3 — Walther Hagenau N., f. 27. juni 1909.
F 4 — Olga Hagenau N., f. 8. marts 1912.

F 1 — Ragnhild Theresia Hagenau Nielsen,
født den 25. oktober 1905 i Odder. Sygeplejerske. Rejste 1. februar
1951 til Canada og er ansat på et hospital i Torento.

F 2 — Carla Wørna Hagenau Nielsen,
født den 16. februar 1908 i Odder. Uddannet ved klaverspil forskel
lige steder.
Gift 8. decbr. 1931 med Hilmar Laursen, født 1. septbr. 1907 i År
hus. (Forældre: Tømrer Villads Laursen og Kirstine Christensen Gammelgaard — se P. Holm: Den Christen Møller Schmidtske stamtavle,
side 20, 1911). Uddannet som elektromekaniker på Jysk elektro, År
hus, 1922—27. Ansat ved Ladegaard & co. 1. maj 1927 og udnævnt
til overmontør i samme firma 1936. Carla døde efter en operation på
amtssygehuset i Århus 7. september 1950. — 2 børn:
GI — Jytte Hagenau L., f. 7. september 1933.
G 2 — Inge Hagenau L., f. 13. juli 1941.
F 3 — Walther Hagenau Nielsen,
født den 27. juni 1909 i Odder. Udlært som instrumentmager og kla
verstemmer. Gift med Sigrid Hansen, født 16. oktober 1908. De ud
vandrede til USA i november 1949 og bor i New York. — 1 barn:
GI — Birgit Hagenau N., f. 19. maj 1931.

F 4 — Olga Hagenau Nielsen,
født den 8. marts 1912 i Herning. Uddannet som damefrisørinde i Od
der 1930—33, ved husligt arbejde 1933—34 og gift 27. april 1934 med
Carsten Petersen, født den 19. januar 1907 i Saksild. (Forældre: Hotel
ejer Chr. Petersen og Anne Marie Elisabeth Jensen). Realeksamen fra
Odder realskole 1923, i isenkræmmerlære i Odder 1923—26. Repræ
sentant i København 1926—28. Ophold i Canada 1928—30. Førstemand
hos Hans P. Andersen, Horsens, 1930—34 og etableret selvstændig for
retning i Esbjerg den 15. marts 1934. Den 9. oktober 1944 måtte Carsten
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forlade hjemmet og »gå under jorden« forfulgt af gestapo, ligesom Olga
den 11. november s. å. blev taget af gestapo og holdt fanget i 2 dage
og måtte senere forlade sit hjem sammen med børnene. — 3 børn:
El — Jens Carsten P., f. 15. marts 1937.
E 2 — Søren Carsten P., f. 12. august 1942.
E 3 — Peter Carsten P., f. 29. april 1950.
E 13 — Christian Frederik Kaster,
født den 1. september 1886 i Malling. Som opvokset på en jernbane
station var det ikke så sært, at han fik interesse for jernbanens ar
bejde, og allerede inden han fyldte 18 år — den 6. maj 1904 — an
sattes han som stationskarl på Malling station, hvor han 1. april 1905
forfremmedes til portør, forflyttet til Maarslet station 1. april 1906,
militærtjeneste 8. april til 15. oktober 1907, overgået til Amager-banen
1. oktober 1908, men vendte tilbage og blev genansat ved Hadsherreds
banen den 1. juni 1909 som portør i Odder. 22. juli 1909 forflyttet til
Tranbjerg station, 15. juli 1910 forfremmet til togbetjent i Hou, 1. april
1911 forflyttet til Odder, 1. december 1916 forflyttet efter ansøgning
som portør til Tranbjerg station og forfremmet her til overportør 1.
oktober 1919. Christian K. var en meget dygtig jernbanemand, der
havde arvet faderen ordenssans og akkuratesse, ligesom han var me
get pligtopfyldende, hvilket bevirkede, at han efter et heftigt in
fluenzaanfald ikke skånede sig selv med den følge, at han fik en lunge
lidelse, der først forårsagede lange sygeperioder og endelig nødven
diggjorde, at han måtte søge sin afsked af jernbanens tjeneste 1. ok
tober 1922. Han døde i Tranbjerg den 20. januar 1924. Han var gift
den 14. oktober 1908 med Jensine Marie Hansen, født den 31. december
1888 i Norring. (Forældre: Martin Hansen og Ane Jensen). — 2 børn:
F 1 — Fanny Hagenau K., f. 3. december 1910.
F 2 — Hans Christian Anders Hagenau K., f. 4. oktober 1918.

F 1 — Fanny Hagenau Kaster,
født den 3. december 1910 i Hou. Gift med Hans Christian Mikkelsen,
født den 14. februar 1910 i København. (Forældre: Jens Mikkelsen og
Kirstine Sejersen). Repræsentant i Odder. Fanny døde i Odder 28.
oktober 1948. — 2 børn:
Gi — Bente Hagenau M., f. 31. august 1942.
G 2 — Hanne Hagenau M., f. 2. februar 1947.

F 2 — Hans Christian Anders Hagenau Kaster,
født d. 4. oktober 1918 i Tranbjerg. Uddannet ved manufakturfaget hos
Alfred Carsted i Århus. Nu forretningsbestyrer af manufakturforret
ning i Slagelse. Gift 9. oktober 1943 med Ida Secher Rasmussen, født
13. august 1915 i Virring. (Forældre: Carl Secher Rasmussen og Cecilie
Marie Johanne Johnsen). — 1 barn:
GI — Winnie Jette Hagenau K., f. 21. januar 1948.
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E 14 — Petrine Kaster,
født den 15. januar 1888 i Malling. Gift med Niels Andersen, født den
11. juli 1887 i Vejen. (Forældre: Husmand Nis Chr. Andersen og Ane
Marie Nielsen). Uddannet ved snedker- og tømrerfaget i Vejen. Har
arbejdet siden 1908 som savskærer i Malling, i hvilken by han har
været betroet mange tillidshverv, bl. a. bestyrelsesmedlem og revisor
i fagforeningen, bestyrelsesmedlem i sygekassen, gadebelysningssel
skabet, spareforeningen Julens glæde, kasserer i sygeplejeforeningen
og medlem af menighedsrådet. Endvidere sprøjtefører ved kommunens
brandkorps, for hvilket han deecmber 1949 fik overrakt det af kongen
indstiftede hæderstegn for 25 års god tjeneste. — 3 børn:
F 1 — Niels Oluf Hagenau A., f. 18. april 1910.
F 2 — Jonna Therese Hagenau A., f. 9. maj 1913.
F 3 — Alice Marie Hagenau A., f. 24. december 1915.

F 1 — Niels Oluf Hagenau Andersen,
født den 18. april 1910 i Malling. Efter at have tjent en del år på lan
det, bl. a. 9V2 år på gården »Lundhoff« ved Odder, fik Oluf A. arbejde
ved en murermester i Malling, hos hvem han gik i lære og er nu ud
lært ved professionen. Gift 4. november 1934 med Kristiane Pedersen,
født i Malling den 2. januar 1910. (Forældre: Boelsmand Jørgen Pe
dersen og Pouline Katrine Poulsen). — 1 barn:
G 1 — Gert A., f. 17. oktober 1935:
F 2 — Jonna Therese Hagenau Andersen,
født den 9. maj 1913 i Malling. Gift den 13. september 1936 med Arne
Ernst Andersen, født i Esbjerg den 8. maj 1912: (Forældre: Gasværks
arbejder Christen Kudsk Andersen og Marie Christine Margrete Pe
dersen). Tømrer ved DFDS i Esbjerg. — 2 børn:
GI — Erik Hagenau A., f. 8. februar 1938.
G 2 — Knud Hagenau A., f. 23. maj 1946.
F 3 — Alice Marie Hagenau Andersen,
født den 24. december 1915 i Malling. Gift med Olaf Kristian Ellegaard Therkildsen, født den 12. november 1911 i Testrup. (Forældre:
Husmand Mikael Therkildsen og Kirstine Olsen). Efter at have ar
bejdet som fabriksarbejder en del år på Fællesforeningens fabriker i
Viby, købte Olaf Th. en landejendom i Mørke. — 3 børn:
GI — Asger Hagenau Ellegaard Th., f. 23. juli 1939.
G 2 — Helga Hagenau Ellegaard Th., f. 8. april 1943.
G 3 — Ulla Hagenau Ellegaard Th., f. 27. april 1945.

E 16 — Jutta Ragnhild Kaster,
født den 19. maj 1892 i Malling. Gift med Jens Jensen, født den 5.
august 1885 i Hornslet. (Forældre: Bagermester Iver Jensen og Birthe
Nielsen. Se P. Holm: Den Christen Møller Schmidtske stamtavle, side
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11, Århus 1911). Bagermester og direktør for familieaktieselskabet
Magdalenemøllen i Kongsvang. Ifølge August F. Schmidts Viby sogns
historie I (1942), side 246—48 er Magdalenemøllen den ældste eksi
sterende fabriksvirksomhed i Viby sogn. Den gamle vindmølle blev
opført på Marselisborg mark ved Skanderborg-vejen ved 13-milepælen. Bagermester Iver Jensen overtog 1896 møllen, hvor der i
1870’erne var oprettet en rugbrødsfabrik (den første i Århus). 1911—
12 blev den gamle vindmølle revet ned, og rugbrødsfabriken blev
flyttet til Kongsvang på den nuværende plads, men med bibeholdelse
af det gamle navn. Jens Jensen overtog virksomheden fra sin fader
i 1911, og i 1936 blev den omdannet til aktieselskab. I 1920, 1931 og
1942 er der foretaget store udvidelser i fabriken, så at den nu er en
af de største i sin art udenfor København. Omkring 1900 beskæftigede
den 10 mand, medens antallet nu er over 50.
I ægteskabet er der 6 børn:
F 1 — Christian Iver J., f. 28. september 1911.
F 2 — Bertha Ragnhild J., f. 21. oktober 1912.
F 3 — Inger Theresia J., f. 13. oktober 1914.
F 4 — Karen J., f. 16. december 1917.
F 5 — Niels Hagenau J., f. 29. marts 1924.
F 6 — Jutta Hagenau J., f. 25. april 1929.

F 1 — Christian Iver Jensen,
født den 28. september 1911 i Kongsvang. Udlært som bager på Magda
lenemøllen og nu bagermester på denne. Har certifikat som civilflyver
og er medlem af bestyrelsen for Århus flyveklub. Gift med Edith
Schønnemann, født 22. september 1917 i København. — 2 børn:
GI — Jørn Schønnemann J., f. 24. november 1937.
G 2 — Anne-Grethe Schønnemann J., f. 1. februar 1943.
F 2 — Bertha Ragnhild Jensen,
født den 21. oktober 1912 i Kongsvang. Efter skolegang i Århus pri
vate realskole lært husholdning hjemme til det 18. år. Derefter plads
i huset (Gentofte) 1931—42, økonoma på privatklinik i Århus indtil
giftermål den 27. november 1943 med Erik Nielsen, født den 11. ja
nuar 1912 i Kongsvang. (Forældre: Fabrikant, murermester Niels Kri
stian Nielsen og Nikoline Jørgine Mikkelsen). Realeksamen fra Kirkegaards realskole i Århus, derefter i maskinlære hos a/s Frichs i Århus.
Udlært 1934. Uddannelse til maskinmester — alm. og udvidet ma
skinisteksamen — på teknisk skole i Århus. Elektroinstallatørprøven
(højspændingsprøven) på Københavns maskinistskole, og som afslut
ning håndværksprøven på teknologisk institut i København. I tilslut
ning til elektroinstallatørprøven 8 måneders uddannelse som elektriker.
Aftjent værnepligt i 1936 som maskinist i flåden i 11 måneder med
udkommando i mineskibene Quintus og Lossen. Ansat i DFDS i 1938
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som maskinassistent i s/s København, senere s/s Svava og m/s Eng
land. 1941 ansat som maskinmester på FDB’s fabriker i Viby J. 2 børn:
GI — Peter N., f. 16. september 1945.
G 2 — Marianne Theresia N., f. 21. juni 1949.

F 3 — Inger Theresia Jensen,
født den 13. oktober 1914 på Magdalenemøllen i Kongsvang. Præliminærekesamen fra Århus private realskole 1930. Handelsmedhjælper
eksamen 1933 fra Århus handelsforenings aftenskole. 1933—36 be
skæftiget på kontor. Derefter 1 års ophold i Frankrig som nurse. Fra
1937—39 beskæftiget som husassistent. Gift 5. maj 1939 med Børge
Nielsen, født den 7. maj 1914 i Kongsvang. (Forældre: Murermester
og fabrikant Niels Kristian Nielsen og Nikoline Jørgine Mikkelsen).
Realeksamen fra Kirkegaards realskole i Århus 1931. Uddannet i byg
ningsbranchen 1932—35 hos a/s L. Hammerich, Århus. Under lære
tiden bestået handelsmedhjælpereksamen. Efter læretid etårig dag
kursus på den jyske handelshøjskole i Århus. I 1936 aftjent værne
pligt ved infanteriet i Sønderborg. Derefter ansat som repræsentant
hos a/s L. Hammerich til 1941. Siden dette år ansat i faderens firma
a/s N. K. Nielsen & co., Kongsvang, som prokurist. Formand for sam
menslutningen af betonvarefabrikanter i Århus og bestyrelsesmedlem
i »Dansk beton vare industri«. — 3 børn:
GI — Hanne N., f. 6. oktober 1941.
G 2 — Inger-Margrethe N., f. 18. december 1943.
G 3 — Agnete N., f. 7. maj 1949.
F 4 — Karen Jensen,
født 16. december 1917 i Århus. Efter skolegang beskæftiget ved hus
ligt arbejde og senere på kontor. Gift 9. marts 1940 med Elvin Mar
tinus Maigaard Hansen, født den 2. juni 1915 i Århus. (Forældre:
Maskinarbejder M. Chr. Hansen og hustru). Kom i 1930 i lære som
maskinarbejder hos a/s Frichs. Efter endt læretid søgt ind til journalistiken og kom i lære på Skanderborg amtsavis i 1936 og kom der
efter til Jyllandsposten, hvor han i 1940 blev sportsredaktør. Medlem
af modstandsbevægelsen som gruppefører i Århus stabskompagni, hvis
hjemmeværnsforening han var medstifter af og første næstformand
for. Arresteret af gestapo den 22. november 1944, men hurtigt løsladt
af mangel på bevis. I bestyrelsen for Århus motor sport 1946 og præ
sident for Danmarks motor union 1947, samme år fratrådt Jyllands
posten efter at have overtaget redaktionen og udgivelsen af motor
unionens blad. Er nu redaktør og udgiver af Tipsbladet. — 2 børn:
GI — Jens Elvin H., f. 7. april 1941
G 2 — Kirsten Maigaard H., f. 26. december 1946.
D 4 — Anna Marie Kaster,
født i Faaborg den 6. juli 1847. Uddannet som lærerinde. Ansat som
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lærerinde ved Faaborg borgerskole 1876 til sin død den 4. april 1899.
Ved hendes død skrev Faaborg avis den 8. april 1899: Lærerinde, frø
ken Marie Kaster, som i 23 år har haft ansættelse ved Faaborg bor
gerskole, i disse mange år har haft en sjælden evne til at gøre sig
elsket og afholdt af eleverne, jordedes i dag under megen deltagelse
I kirken udtalte pastor Helms sig om den afdødes velsignelsesrige
virksomhed i skolens gerning og mindede i forbindelse hermed om
ordene i »Altid frejdig, hvor du går«, hvilke ord han fandt særlig
kunne finde anvendelse overfor den afdøde, der altid havde et frejdigt
og tilfreds sind. Pastor Bang bragte en tak fra borgerskolens lærere
og lærerinder samt eleverne. Han fremhævede den behagelige ligestillethed, som den afdøde altid havde udvist, hvad enten det gjaldt
høje eller lave, gamle eller unge, og mindede om den taknemlighed
og kærlighed, hvormed eleverne omfattede hende. I følget befandt sig
bl. a. omtrent 250 skolebørn (piger og drenge). Pigerne gik foran lig
vognen og drengene bagefter denne. — Hun var ugift.
D 5 — Peder Odin Valdemar Kaster,
født den 6. maj 1852 i Faaborg. Udlært som sadelmagersvend. Svende
brev og vandrebog findes i Faaborg byarkiv. Død i Faaborg den 30.
juni 1873.
C 5 — Christian Wejbye Kaster,
født den 8. november 1810 i Faaborg. Bagermester i Ærøskøbing. Gift
1. gang med Marie Elisabeth Nielsen, født 1809 i Sønderborg. Hun
døde i Ærøskøbing den 6. december 1848. I dette ægteskab 2 børn:
Dl — Sophie Marie K., f. 14. marts 1836.
D 2 — Nikolaj Peter Michael K., f. 26. august 1845.
Gift 2. gang med Anna Pedersdatter Hay, født i Ærøskøbing 1804.
Hun tilhørte den kendte slægt Hay i Ærøskøbing. I folketællingslisten
fra 1855 anføres, at husmoderens fader — Peder Gebert Hay — 78 år,
bor hos dem i Søndergade 38. En gammel borger i Ærøskøbing, sned
kermester R. N. Petersen, har fortalt mig (i 1947), at han tydelig hu
sker bager Kaster, der var en velanset borger i byen og hvis sukkerkavringer var regnet for de bedste. Om sønnen Nikolaj Kaster for
tæller snedkermester Petersen, at han havde været ved toldvæsenet,
men skejede ud og blev sendt til Amerika, hvor han vistnok lod sig
hverve ind i hæren.
Datteren Sophie udvandrede også til USA, og hendes videre skæbne
er nu ubekendt, dog skriver hendes kusine Sophie (side 91) i et
brev den 28. februar 1854: Jeg fik brev fra min kusine Sophie for
leden dag, og du kan tro, jeg blev ikke så lidt forundret ved at læse
det, hun fortalte nemlig, at hun til foråret skal til Hamborg for at
lære modepynt, hendes onkel, som er rejst til Amerika, betaler for
hende, og hun skal være der et år.
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EFTERSKRIFT

Når jeg nu slutter arbejdet med bogen om Kaster-slægten, kan
jeg ikke lade være at tænke på, at menneskene gennem tiderne, trods
forskellige ydre livsvilkår og vidt forskellige livsformer, dog stadig
har de samme problemer at tumle med. Og her danner Kaster-slægten
ingen undtagelse. Den har måske ikke udrettet de store og fremragende
ting, men den viser, at slægtens medlemmer har levet i det jævne
og på den solide måde, som danner grundlaget for vort lands udvik
ling og fremgang.
Til et samlingsmærke for slægten og til et minde om vor stamfader
og hans virke har jeg med bistand af Det heraldiske institut for
kongeriget Danmark ladet udarbejde nedenstående slægtsmærke.
Skjoldmærket er et gammelt rebslager værktøj, og korset henviser til
vor stamfaders gerning som kirkeværge. Hjelmtegnet er et gaffelfor
met redskab, som også anvendtes af rebslagerne.
Jeg vil gerne henstille til alle slægtens medlemmer at gøre flittigt
brug af dette slægtsmærke.

Farver: Skjoldets bund, rod. Skjoldfiguren, guld. Hjelm, solv.
lljehnklæde, indvendig, solv, og udvendig, blaa.
Hjelinlegn, brun. Vinger, guld.
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