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“HVORFOR HEDDER JEG
MARSTRAND?”

Hvad er en slægt?
Slægten er navnet. Navnet er slægten. Gene
rationerne bindes sammen af navnet. Traditionelt
har folk stolet på, at slægtsammenhængen er
biologisk. Men det er ikke nødvendigt at stole
på blodets bånd, for at slægthistorien kan
have en mening. Lige så vigtig er den sociale
sammenhæng, og den viser sig tydeligst ved
navnegangen, dvs. slægtnavnets gang fra
generation til generation. Slægthistorien består
af de personer, som har givet navnet videre, altså
alle dem, som er mellemled i navnegangen.

Mellemled
I gamle dage var det sjældent, at kvinder var
mellemled i slægtfølgen. I kongerækken var
Svend Estridsen en af undtagelserne. I 1953
fik Danmark en ændret tronfølgelov, så at
Margrethe den 2.s søn ville kunne træde ind i
kongerækken uden at have en konge som far;
herefter var det tilstrækkeligt med en kvinde
som mellemled. Tre år senere, ved navneloven
af 1956, blev princippet udvidet til almindelige
borgere; nu kunne såvel kvinde som mand
videreføre slægtnavne, altså være mellemled i
navnegangen. Denne bog bygger naturligvis på
lovgivningen herom.

“Hvorfor hedder jeg Marstrand?”
Når de, som nu er børn i slægten, stiller dét
spørgsmål: Hvorfor hedder jeg Marstrand?, så
kan denne bog give dem svaret. Her finder de
slægtens mellemled. Og de møder dem ikke
bare som genealogiske data, fødselsår, vielsesår,
dødsår. De møder dem som levende mennesker af
kød og blod, med deres glæder og sorger, fortrin
og brist, indbyrdes kærlighed og indbyrdes
konflikter som alle levende mennesker.

Ikke alle er lige interessante.
Slægtens individer indgår naturligvis ikke
ensartet i slægthistorien, de vejer simpelthen
ikke det samme. Men på den anden side er det
bogens hensigt, at man i det tredie årtusind skal
kunne pejle sig tilbage og finde alle de slægtled,
som gik forud; idealet er, at ingen af dem breder
sig ud over alle grænser, og at ingen af de andre
bliver til det rene ingenting, hvis ellers det er
muligt at fremskaffe materiale.

Slægtens linier
Det er lettest at overskue slægten, når man
begynder med, at den Nordmand, som drog til
Danmark, havde 5 sønner.
Den vestindiske linie stammer fra den ældste af
de 5 brødre, Otto M.
Malerens linie stammer fra den næstældste bror,
Wilhelm M.
(Den 3. bror, søofficeren Oswald, omkom som ung
og har ingen efterslægt)
(Den 4. bror, Troels d.æ., har efterkommere, men
ikke med Marstrand-navnet)

Den 5. og yngste bror, Theodor, fik en meget
stor efterslægt med slægtnavnet Marstrand. Den
deles i tre linier efter tre af hans sønner:
Borgmesterens linie stammer fra bageren og
borgmesteren Jacob M.
Glud&Marstrand-linien
er
efterkommerne
efter ham, der var medstifter og medejer af
køkkentøjsfabrikken af samme navn.
Den yngste linie er efterkommerne efter Theodors
yngste søn.
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De 5 Marstrand-linier. Oversigtstavle
“Nordmanden”
(1770 - 1829)
Jac.Nic. Marstrand
som drog til Danmark
og blev far til 5 sønner

Otto
(1809-1891)
stamfar til den
vestindiske linie

Vestindiske lin.

Wilhelm
(1810-1863)
stamfar til
malerlinien

Malerlinien

Oswald
Troels d.æ.
(1812-1849) (1815-1889)
Disse 2 har ingen
Marstrand-efterslægt

Theodor
(1817-1863)
stamfar til 3 linier

1) Jacob M.
(1848-1935)
stamfar til
Borgmester
linien

2) Troels M.
(1854-1929)
stamfar til
Glud&M.
-linien

Borgm.lin.

Glud&M-lin.

3) Tobias M.
(1862-1946)
stamfar til
Yngste Linie

Yngste linie

Hver linie behandles for sig og færdiggøres ved år 2000.
Hver linie inddeles i slægtled, men de nummereres ikke efter liniens eget antal af genera
tioner, derimod med udgangspunkt i slægtens flytning fra Norge til Danmark, så at
1. slægtled udgøres af “Nordmanden”, som stiftede hjem i Silkegade i Kbh.
2. slægtled er de berømte “5 Marstrand-brødre”, deriblandt Maleren.
3. slægtled er de børn, som nogle af dem fik, osv.
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Specialtavle: Malerens linie
Specialtavle: Borgmesterlinien
Totaltavle over den danske Marstrand-slægt
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Børnene af de 5 Marstrand-brødre, som vi har læst om i
bind I, kan vi se de fleste af på dette store foto; men de
er blevet gamle nu. Det sjældne familiefoto stammer fra
borgmester Jacob Marstrands 80 års fest 1928 i Palace Hotel
på Rådhuspladsen i København. Der deltog ikke venner og
bekendte, men hundrede af borgmesterens slægtninge.
Næsten alle kvinder var blevet gift ind i andre slægter
og havde fået nye navne. De fleste af de 5 Marstrand-

brødres efterkommere hedder derfor ikke Marstrand. Af
festens deltagere er der kun 10 personer, som har båret
slægtnavnet videre til eftertiden, og som altså er mellemled
i navnegangen. Lad os nu finde de 10 personer, for dem
hører vi meget om her i bind II om Marstrand-navnets
gang. Når jeg skriver th. eller tv. skal retningen ikke ses fra
festdeltagernes synspunkt, men fra vores, tilskuernes.
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overskæg. Han var eneste søn, men han havde 4 søstre, de
står i næstbageste række på billedet; ingen af deres talrige
børn hedder Marstrand.

Malerens linie. Malerens søn Poul var død for mange år
siden. Men vi finder hans enke, Thyra f. Burmeister. Hun
står midt i billedet lige bag ved borgmesteren og læner sig
imod hans stoleryg, så vi ser hende sidelæns. Af hendes
to overlevende sønner var den yngste, Paul, ansat ved den
store folkeflytning i Grækenland, men vi finder den ældste,
Vilhelm Marstrand (4. slægtled), slægtens genealog. Han
står allerbagest foran dørens højre karm. Selv om han er en
smule dækket af den foranstående høje mand, kan man på
billedet næsten ane hans karakteristiske midterskilning.
Nu kommer vi til alle efterkommerne efter Theodor, den
yngste af “de 5 Marstrand-brødre ”.
Borgmesterlinien. Midt i billedet sidder Theodors
ældste søn Jacob Marstrand med sin meget yngre 2. hustru
tv. Selvfølgelig er næsten alle hans børn og børnebørn med
til festen, men Marstrand-navnet blev der ikke meget af.
Hans sønner har ingen efterkommere med slægtnavnet.
Og hans døtre gav heller ikke navnet videre, - dog var
der een undtagelse, så hun er en nøglefigur i slægten.
Borgmesterdatteren Anna Marstrand (4. slægtled) står og
rager lidt op som nr. 3 fra venstre i den næstbageste række.
Hun har to børn med til festen, datteren Aase, som sidder
længst tv. på forreste række, og sønnen Jacob Marstrand,
den senere dyrlæge i Hillerød.

Glud & Marstrand-linien. Theodors næstældste søn
Troels Marstrand (d.y.) sidder som nr. 2 fra venstre på
næstforreste række og læner sig til siden. Han var slægtens
rigeste mand. Hans døtre er til stede, men de havde giftet
sig ligesom hans søstre til andre slægters navne. Hans
eneste søn, Otto Marstrand (4. slægtled), finder vi på den
mellemste række sammen med sin smukke hustru Karen
f. Winther, som var filmskuespillerinde; han står som nr.
4 tv. for Jens Aage Marstrand og vender sig bort fra sin
sidemand ind imod Karen Winther.

Den yngste linie. Theodors yngste søn Tobias Marstrand
sidder som nr. 4 på næstforreste række og læner sig en
smule fremad. Theodors barnløse søn, arkitekten Sophus
Marstrand, sidder en tak th. med en cigar mellem sine
fingre. Tobiases søn, Thor Marstrand (4. slægtled),
står i midten af bageste række og rager lidt op tv. for
gardinforhænget.

Den vestindiske linie. Den gamle dame længst th. på
næstforreste række er Annie Lætitia Marstrand, datter af
den ældste af “de 5 Marstrand-brødre”, Otto. Hun er den
eneste af de mange kvinder i sin generation, der har givet
Marstrand-navnet videre som slægtnavn. Bag hende står
hendes svigerdatter, Vita f. Rygaard, og hendes mand, Jens
Aage Marstrand (4. slægtled), født i Dansk Vestindien,
bryggeridirektør på Albani i Odense, kendelig på sit lille

Dette store familiefoto er et klart signal. Bogen her ville
være exploderet, hvis den ikke var begrænset til selve
bærerne af Marstrand-navnet. Der er mange fremragende
kvinder, men jeg har kun skrevet om dem, som er
mellemled i navnegangen.
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DEN VESTINDISKE
MARSTRAN DU NIE

3. slægtled

Annie Laetitia Marstrand (1850-1933)

11

4.

-

Jens Aage Marstrand (1880-1964)

31

5.

-

Otto Marstrand (f. 1919)

55

Marstrand-slægtens historiker

6.

-

Troels Marstrand (f. 1955)

77
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“Ægget skal ikke lære hønen”

Henvisninger og noter

28

3. slægtled: Annie Lætitia Marstrand
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Annie Laetitia Marstrand blev født i 1850 i Dansk Vestindien. I hele Marstrand-slægten var hun den første
kvinde, der blev mellemled i navnegangen. Der findes ingen paralleller til hende i de andre slægtlinier
førend i senere generationer. Det er gennem hende, at den ældste af “de 5 Marstrand-brødre”, den
vestindiske Otto , har en efterslægt, som har båret Marstrand-navnet i 4 generationer i Danmark.

Pige og ung mor i Dansk Vestindien
En barndom uden skolegang
Annie Lætitia Marstrands liv (1850-1933) falder
i to dele, først hendes tid på St. Thomas i Dansk
Vestindien, indtil hun var 35 år, så hendes 48 år i
Danmark.
Hun voxede op i hovedbyen på de dansk
vestindiske øer. Den hed Charlotte Amalie, men
ofte brugte man øens navn St. Thomas om byen.
Den var på størrelse med de vigtigste danske
provinsbyer som Flensborg og Århus, ca. 10.000
indbyggere. På øerne var der i alt 40.000 beboere,
næsten to trediedele boede på St. Croix, hvor
sukkerproduktionen krævede megen arbejdskraft.
96% af øernes indbyggere var negre.
Af den hvide befolkning på 4% var de
fleste englændere og amerikanere, så den danske
befolkning var et forsvindende mindretal. I
Charlotte Amalie var den danske andel dog en lille
smule større pågrund af den danske administration
og garnison. Administrationssproget var både
engelsk og dansk; omgangssproget blandt negrene
var kreolsk; blandt de hvide talte man mest
engelsk. Det gjorde man også i Annie Lætitias
barndomshjem i Nørregade, for hendes mor og
tjenestefolkene kunne ikke dansk.
Et offentligt skolevæsen begyndte så småt
at blive indrettet på de dansk-vestindiske øer,
men kun for negerbefolkningen. Den lille hvide
overklasse var selv ansvarlig for sine børns
oplæring, og her blev der overvejende talt engelsk,
så de få private skoler, der blev opretttet, var
engelsksprogede. Derfor gennemførte hends far,
Otto Marstrand, at sende sine to sønner, hendes
brødre, allerede fra 9 års alderen til København,
hvor de fik skolegang og havde deres ungdom
- meget imod morens vilje. Otto mente også, at

det ville være bedst for Annie Lætitia og hendes
søster at komme til Danmark for at gå i skole, men
måtte give efter over for moren. Hun ville selv
sørge for deres undervisning. “The girls do not
attend school, as I am teaching them myself”2.
Det var Otto ikke tilfreds med, for moren
talte kun engelsk. Så under familiens rejse til
Danmark 1856-1858 insisterede han på, at de
skulle finde en privatlærer, som ville komme
til St. Thomas og påtage sig undervisningen af
pigerne. Den rejse har Annie Lætitia selv fortalt
om: “feg er født på St. Thomas 1850. Da jeg var 5
Aar gammel, rejste vi, min Mor, Søster og lille Bror
og vor sorte Pige, som senere blev malet af Maleren
Marstrand, til Danmark med Barken Triton, da min
Mor var saa syg, at Far mente, det var den eneste
Bedning for hende at komme bort paa en Tur. Af
andre Passagerer var der Hr. og Fru Prætorius med
2 smaa Sønner. Fru Prætorius døde om Bord. Jeg
har aldrig glemt, da Kisten blev sænket i det store
Hav, for jeg syntes, det var saa forfærdeligt. Beisen
varede omtrent 6-7 Uger, men vi havde det godt
om Bord med vor gode Kaptain. Vi blev modtaget
af vor store Slægt med aabne Arme og den største
Kærlighed. Saa vidt jeg mindes, var det dét Aar, at
min Onkel Wilhelm Marstrand malede i Roskilde
Domkirke, og saa boede hele Familien en kort
Tid i hans Lejlighed paa Charlottenborg. Særlig
mindes jeg Onkel Wilhelm og Onkel Troels, som
jeg elskede saa højt”. På sit dødsleje dikterede
Annie Lætitia disse linier3.
Den rejse, hun sigter til, er “kolerarejsen”,
som er udførligt omtalt i kapitlet om Otto
Marstrand i bind I. Afrejsen var i 18564, så Annie
Lætitia var fyldt 6 år dengang. Det er ikke rigtigt,
som Annie Lætitia beretter, at hendes mor var
specielt syg. Moren og børnene rejste på grund

3. slægtled: Annie Lætitia Marstrand
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af en fornyet kolera-epidemi i Vestindien. Og
det var ikke under dette ophold i Danmark, at
maleren udførte sine malerier i Roskilde; det
gjorde han næsten ti år senere. Det var heller
ikke hos ham, at de blev indkvarteret, men
derimod hos den 4 år yngre Onkel Troels, og
det var i det hele taget ham, som påtog sig alt
besværet med gæsterne fra Vestindien. De var
temlig hjælpeløse, for hverken de to småpiger
eller deres mor kunne tale dansk. Engelsk var
der næsten ingen, der kunne tale i København
på den tid, for tysk var det første fremmedsprog,
og fransk var diplomatiets. Onkel Troels måtte
ordne alt. “I regret giving Troels all this trouble;
what shall I do to make it good again?”5 Efter en
masse besvær lykkedes det Troels at fremskaffe

en stor møbleret lejlighed, hvor gæsterne fra
Dansk Vestindien boede i to år.
Der fandtes en god lille tolk på ti år.
Det var Annie Lætitias bror, Osvald, som var
blevet sendt til Danmark året før, og han talte
allerede udmærket dansk. Det var ham, som
boede hos malerfamilien på Charlottenborg,
hvor han var som en søn i huset. Drengen
flyttede ikke sammen med sin mor og sine
søstre, for det havde hans far forbudt. (Dét har
jeg allerede fortalt om i kapitlet om Otto i bind
I, og jeg gentager her hans ord: ) “Det er mit
Ønske”, skrev han til broren, maleren Wilhelm
Marstrand, “at Osvald skal forblive hos dig
under mandligt Tilsyn, da dette vist er bedst for
Drengen”6.

Vestindien er en enormt lang kæde af øer. De kaldes også Antillerne. Mod vest ligger de 4 store Antiller: Jamaica og Cuba er nærmest ved

Mellemamerika, derefter kommer Haiti og Puerto Rico. Mod øst ligger i en stor bue de små Antiller, der er “utallige såsom sand". De begynder med

de 3 tidligere dansk-vestindiske øer, Las Islas Virgenes, Jomfruøerne, og derefter rækker buen af øer langt sydpå helt ned mod Venezuela.

Den vestindiske linie
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Formålet med de to småpigers og deres
mors besøg i Danmark udtrykker Otto i samme
brev: “For det Første er min Kone meget nervens
og trænger til et koldere Climåts Indvirkning.
Dernæst voxer nu Pigebørnene til, og det bliver
nødvendigt at bibringe dem et europæisk
Livs Anskuelser”. Derfor skulle der findes en
privatlærer, og det lykkedes, fortalte Annie
Lætitia: “Vi vorher i 2 Aar og drog saa atter hjem
til St. Thomas. Mor tog en norsk Guvernante,
Frk. Schrøder, med sig til at opdrage os Børn
Men Otto var skeptisk: “Jeg vil nu haabe, at vi
i Valget af Lærerinden har været heldige, saa
at mine kjære Smaapiger ikke skal savne den
Fordeel, som et længere Ophold dér vilde have
været for dem”* - nemlig nogle år i Danmark.
Valget af lærerinden var netop ikke særlig
heldigt. Ganske vist var hun menneskeligt meget
sympatisk, hun var sød og dygtig og kultiveret,
og hun blev som et kært familiemedlem i det
vestindiske hjem. Men hun kunne ikke lære bør
nene at tale dansk. Udtalen og sprogmelodien
blev en gebrokken blanding af engelsk og norsk.
Opholdet i Danmark varede tre år, 1856-58,
og i det midterste af årene sluttede Annie Lætitias
far sig til sin familie. Det var i det år, Wilhelm
Marstrand malede sit billede af den vestindiske
familie i Frederiksberg Have; det er en genial
komposition, hvor den unge negerbarnepige er
gjort til hovedfigur med de to små søstre i hånden.
Maleriet er i bind I aftrykt i sort-hvid gengivelse;
det kan ses i farver i min bog: Maleren Wilhelm
Marstrand (Thaning & Appel 2003).
Derudover har vi en lille tegning af Annie
Lætitia som 6-7-årig. Den er en karikatur, hvor
kunstneren i et glimt har fanget og udtrykt, hvad
der ellers ville kræve mange ord9.

With. Marstrands karikatur af den 6-årige Annie Lætitia, som med sine

forældre varpå besøg i Danmark i 1856-58.

Mon hun virkelig allerede som barn har set så selvhøjtidelig ud?

Katastrofer i Vestindien og danseballer i
Danmark
Hun har fortalt levende om de to natur
katastrofer'°, hun oplevede, da hun var teenager.
Først koleraepidemien: “I 1856 bragte et Skib
Kolera til Øen. Der var stor Angst i Byen, og
mange Negere døde, men kun een hvid Mand,
Kammerherre, Fortchef Castonier (chef for fortet

og garnisonen i Charlotte Amalie). Jeg mindes
Soldaternes Trampen gennem Byen og Salverne,
der blev skudt over hans Grav. Negrene blev
alle begravet i en stor fælles Grav langt ude fra
Byen. Kisterne blev tømret sammen, som de bedst
kunde, og det var uhyggeligt at høre Kærrerne
rulle gennem Gaderne om Natten med de Døde.
Selv saa jeg en stor stærk Neger falde sammen i
Krampe uden for mine Forældres Vindue, død
med det samme”.
Dernæst orkanen og det frygtelige jord
skælv året efter: “I (oktober) 1867 fik vi en

3. slægtled: Annie Lætitia Marstrand
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voldsom Orkan, og den 18. November samme Aar
et Jordskælv. Vandet fra Havnen styrtede ind over
Byen, og vi saa Skibene, der laa i Havnen, vende
Bunden i Vejret. Vi troede naturligvis, atØen sank. ”
- Befolkningen styrtede fra byen op i bjergene og
såe havet stige og stige og oversvømme mere og
mere af deres by. De følte, at øens undergrund var
brudt sammen og ikke kunne bære den, så at øen
langsomt sank til bunds. Her ligesom på St. Croix
genlød råbene: “Øen synker, øen synker!”
Den 17-årige Annie Lætitia forlod
kort efter øen sammen med sine søskende og
forældre og rejste til Danmark på flugt fra alle
de naturkatastofer, som var væltet ind over dem
igennem snart ti år. Hendes far var parat til at
opgive sin store tømmerhandel i Charlotte Amalie
og slå sig ned et andet sted. Hele familien rejste til
Danmark, også deres lille plejedatter", dog ikke
den ældste søn Osvald, han skulle blive tilbage og
holde forretningen gående.
Om denne rejse fortæller borgmester Jacob
Marstrand følgende i sine erindringer12: “Vore

vestindiske Slægtninge vendte i 1867, efter det
frygtelige Jordskælv - tilbage til Danmark for at
genvinde Sundhed og Livsmod efter de Rædsler, de
havde gennemgaaet”. Først og fremmest opsøgte
de deres Marstrandske slægtninge, ikke mindst
den elskede onkel Troels. Ganske vist boede han
helt oppe ved Helsingørl3, og kystbanen existerede
endnu ikke, men “nordbanen” via Hillerød var da
blevet anlagt, og den benyttede de. Onkel Troels
skriver i efteråret 1868 i et brev således: “Igaar
Morges kom Onkel Otto, og med næste Tog kom
uventet Onkel Wilhelm, og vi havde alle en god
Dag” '4. Den store teenage-pige har ikke blot nydt
samværet med sine mange unge fætre og kusiner,
men er også gennem dem kommet i forbindelse
med videre kredse. En fætter, den ovennævnte
borgmester Jacob Marstrand, skrev herom som
21-årig i januar 186915: “Hos Tante Annies (dvs.
i vestindiernes midlertidige bolig) have de været
forkjølede; men nu ere de alle raske, og Emilie og
Annie Lætitia have været paa 3 Baller i den sidste
Tid”.
Opholdet i Danmark blev afbrudt af en
rejse i 1869-70 til det sydlige udland, og det har
naturligvis været yderligere spændende for den
unge pige. Det er Onkel Wilhelm, som oplyser os
om “en Rejse, de gjøre i Schweiz og Paris”'6, og
han skriver, at “nu kommer (de) snart tilbage”. Det
var i foråret 1870; Bismarcks blodige fransk-tyske
krig stod for døren; de tyske tropper gjorde klar til
at gå mod Paris, så den vestindiske familie måtte
over hals og hoved flygte fra Frankrig til Danmark.
Desuden fortæller maleren, at “de ville fejre
Sølvbryllup i Efteraaret”, det var i oktober 1870
i København, “hvorpaa han (Otto) rejser tilbage
til sin Konsulbestilling”. Der blev ikke noget af
den vestindiske families planer om at flytte varigt
hjem til Danmark.

Giftermålet med Jens Svendsen

Annie Lætitia Marstrand som 18-årig, fotograferet under den
vestindiske Marstrand-families ophold i Danmark i 1868.
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I 1875 blev Annie Lætitia gift i den lutherske
kirke i Charlotte Amalie. Begivenheden kunne
ikke måle sig med brylluppet 4 år tidligere, da
søsteren Emily blev viet til en mand, som var ud
af den ansete dansk-vestindiske slægt Gyllich.
Annie Lætitias brudgom var ny på øen,
af ukendt afstamning, og ingen fra hans familie
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havde mulighed for at deltage i bryllupsfesten.
Giftermålet vidner om fordomsfrihed og tolerance
i den vestindiske Marstrand-familie. Ingen veed
nu, om det var Annie Laetitias særegne karakter,
vanskelige omgængelighed og kritiske holdning
over for alt og alle, som medførte, at hun ikke blev
gift ind i en af de andre kendte vestindiske famili
er. Til gengæld var hendes udkårne netop en varm
og hjertelig mand, omgængelig og umiddelbar.
Brudgommen hed Jens Svendsen (18431927). Han var født på Danmarks østligste beboede
ø, Christiansø, som sammen med naboøen
Frederiksø var blevet gjort til fæstning næsten 200
år tidligere17 . De lange gule beboelseslænger, de
solide bastioner og de knejsende fæstningstårne,
som den dag i dag præger øerne, blev opført
af materialer, sten og tømmer, som blev hentet

derover fra Bornholm. Ved anlæggelsen var øerne
golde, så også selve jorden måtte fragtes dertil, for
at der kunne græsse lidt kvæg og anlægges et par
haver. Da Jens Svendsen blev født, var fæstningen
stadig i funktion som en del af det danske
forsvar.
Hans far18 var soldat i garnisonskompag
niet og gjorde også tjeneste som trommeslager.
Han var en høj, næsten ranglet mand. Af væsen
var han streng og nøjsom. Han lærte sine børn, at
det var en synd at spilde blot den mindste smule
salt. Og hvis de tabte et stykke brød, skulle de
tage det op og kysse det og takke for Guds gave,
som de havde handlet ilde med.
Denne holdning tilskrev sønnen hans
fromhed. Den kunne også skyldes, at det var
nødvendigt at indskærpe kone og børn den yder-

tø ser imod øst hen over Christiansø og Frederiksø. Længst oppe mod øst ligger det ubeboede Østerskær.

På Frederjksø, som er væsentlig mindre end Christiansø, er den høje bygning i øens sydlige ende statsfængselet.
I den nordlige ende ses Frederikstårnet eller Lilletårn, et rundt fæstningstårn med et højt spidst tag som et lille spir. Den vestlige side af Frederiksø
er omgivet af fæstningsmure. Havnen mellem de to øer er en udmærket nødhavn; øerne er forbundet ved en bro.

På Christiansø ligger der langs med havnen to lange gule husrækker, som kanter “gaden”. Her blev Annie Lætitia Marstrands mand født.
De ligner husrækkerne i Nyboder i Kbhvn. Tæt derved,

tic derfor, ligger Christianstårnet eller Storetårn med et fyrtårn bygget ovenpå, og blandt

husene yderligere t.v. er det nærmeste (vestligste) lille hvide hus kirken, som i 1821 blev indrettedes i en ombygget smedje. Som det ses er hele
Christiansø omgivet af en fæstningsmur. På begge øer er der blevet boret brønde med fersk vand.
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ste nøjsomhed. Thi hans løn for at tjenstgøre i
kompagniet var meget ringe. Han supplerede
den ved fiskeri og ved at arbejde som lods uden
for tjenesten.
Hjemmet havde til huse i nr. 2 af den østre
af de to gulkalkede lange beboelseslænger, som
stadig findes på Christiansø, og som på mange
måder minder om Nyboder i København. Vejen
mellem de to rækker af sammenbyggede boliger
kaldtes “gaden”. Familien boede ovenpå i det
øvre stokværk, og den var på 4 personer, idet
Jens Svendsen havde en 6 år ældre søster. Der
var tre familier om eet køkken!
Da Jens Svendsen var 10 år, døde hans far
som kun 40-årig, og moren flyttede til Rønne,
hvor Jens udmærkede sig og fik friplads i den
højere realskole. Senere tog han til København
for at arbejde, men kort derefter rejste han
allerede i 1859 som kun 16-årig til Dansk
Vestindien. Rejsen kostede ham intet, for han
tog hyre som ungmand, så det har været en drøj
tur med hårdt arbejde dag og nat '9.
Da han kom til Vestindien, medbragte
han vidnesbyrd ffa sin skoletid om, at han
skrev et fejlfrit dansk, og han havde en smuk
og tydelig håndskrift. Han var desuden sikker
i regning Så han havde evner, der var brug for i
den lille danske administration. Han fik derfor
næsten med det samme ansættelse som “clerk”
dvs. skriver20 på guvernements-kontoret, der lå i
Christiansted på St. Croix. Først senere blev det
flyttet til St. Thomas. De to øer var i evig strid om
at være sæde for administrationen.
Han fik efter nogle år ansættelse ved
handelen og flyttede til St. Thomas. Den unge
mand var tiltalende af væsen, køn af udseende
og havde let ved at omgås folk, men først og
fremmest var han dygtig og energisk. I 1873 gik
han ind som kompagnon i firmaet Klingberg Krebs
& Co.21. Det var et grossererfirma, som handlede
med et bredt spektrum af varer: cement, oste,
eddike, tændstikker, havregryn, ris, sago,
snustobak, rugmel, majsmel, fedt, smør, sukker,
lys og navnlig spirituosa. Lageret, den såkaldte
“store”, lå på St. Thomas ved den fortrinlige
havn i Charlotte Amalie. Varerne kom dertil på
oceangående skibe fra hele verden, og derfra
blev de fragtet videre på småskibe til mange af
øerne blandt de små Antiller, men særlig til St.
Croix. I firmaet var det Jens Svendsen, som var
“Co.”; men efterhånden blev han den drivende
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kraft, og efter ni år overtog han firmaet for egen
regning og købte sin kompagnon ud.
Fra sin “store” sendte Jens Svendsen
kærlighedsbreve i sin forlovelsestid til sin
udkårne. Det var en “negerboy”, der fungerede
som sendebud mellem ham og den yngste datter
i Otto Marstrands hjem i Nørregade. De små
kærlighedserklæringer gemte Annie Lætitia hele
livet2': “Gid jeg kunde kysse alle Dine Taarer
bort”, og “Hvor langt lykkeligere er mit Liv nu
end for et Aar siden ” osv. Men den lille postillon
d’amour havde også travlt med andre ting:
“Sagerne sender jeg med Drengen. Frugterne ere
friske. Farvel Annie, Drengen venter”.

Vicekonsulinden på Government Hill
I bryllupsåret 1875 gav Otto Marstrand en særlig
gave til den 32-årige svigersøn: Han skaffede
ham titel af vicekonsul, og dét betød noget for
den unge mands sociale status.
Naturligvis skulle der ikke etableres
et extra konsulatkontor; så i sin ansøgning
til udenrigsministeriet i Stockholm nøjedes
konsulen med at skrive, at der bør være en
vicekonsul for det tilfælde, “at jeg enten maatte
blive syg eller foretage en Reise herfra”, dvs.
at svigersønnen i nødsfald skulle vikariere i
konsulatet i Nørregade23.
Svigersønnen
skrev
ligeledes
til
udenrigsministeriet i Stockholm og erklærede
sig villig til at påtage sig stillingen. Han ville
“efter bedste Evne opfylde de dermed forbundne
Pligter”24. Men hans bedste evne varede kun ti
år.
De to nygifte blev nemlig kun boende
i Vestindien i ti år, indtil Annie Lætitia blev
35 år. Deres adresse kan give anledning til
misforståelse, fordi forskellige gader i Charlotte
Amalie havde samme navn. Det skyldes, at
byen var delt op i “kvarterer”: Kongens Kvartér,
Dronningens Kvartér, Kronprindsens Kvartér
osv. I hvert kvartér fandtes der en Kongensgade
og en Dronningensgade. Så når jeg fortæller,
at de boede i Dronningensgade på lodd nr. 50,
skal man ikke tro, at det drejer sig om den lange
forretningsgade, som er hovedgade i bymidten i
Kronprindsens Kvartér. Det drejer sig derimod
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om en anden vej, som ligger lidt oppe ad højderne
i Kongens Kvartérs nordlige del, på begyndelsen
af Government Hill25. Parcellerne her var af
mindre areal end på det fladere område, hvor
Otto Marstrand boede, men til gengæld var
luften friskere, og man mærkede mere til brisen
fra havet. Familien, som efterhånden omfattede
4 børn, boede i et velhaverhus med en mindre
have.
Huset var stort og vidnede om, at Jens
Svendsen var blevet en velhavende mand. “Det
var indrettet som de fleste andre herskabshuse
i kvarteret”26. De vigtigere rum fandtes på den
øvre etage. I underetagen var der en meget
langstrakt hall, hvor børnene havde en gynge,
og ved siden af den lå en mægtig spisestue med
et pragtfuldt mahognibord, hvor der kunne
dækkes til 50 gæster, desuden var her familiens
lille daglige spisestue og børnenes skolestue.
Køkkenet lå derimod i en lille særskilt bygning,
så man undgik varmen; det var bygget sammen
med hønsehuset. Til dels under selve huset var
der i kælderen indrettet cisterner, hvori man
opsamlede det dyrebare regnvand. I husets øvre
etage lå soveværelserne og den store opholdsstue;
den var meget lettere møbleret end i tilsvarende
hjem i Danmark; polstrede møbler brugte man
ikke, både af hensyn til insekterne og varmen;
det var meget mere behageligt at have stole med
flettede rørsæder. I soveværelserne sov man
under moskitonet. Ægteparret sov i en pragtfuld
mahogniseng, som flankeredes af søjler, der bar
en blå himmel; den blev i 1900-årene overgivet i
Nationalmuseets varetægt.
Mine læsere vil nikke genkendende til denne skildring af
familiens herskabshjem, dersom de i bind I har læst om
Annie Lætitias barndomshjem, altså om den “patricier
gård”, som hendes far, Otto Marstrand, havde i Nørregade
ved sin store tømmerplads ned mod havnen. De to hjem
tilhører to forskellige generationer, og skildringen af dem
bygger på forskellige kilder, men vi kan alligevel se, at de
to hjem har lignet hinanden på mange måder, fordi de
begge var exempler på den slags herskabshjem, der var
typiske blandt den velhavende hvide overklasse i Dansk
Vestindien.

Der var rigeligt af sorte tjenestefolk. Annie
Lætitia styrede sit hus med stor dygtighed,
og netop betydningen af rollen som husmor
understregede hun efter 20 års ægteskab i et brev
til sine to ældste døtre: “If you get married later

Svendsen-familiens næstældste datter Emily Svendsen, opkaldt efter

mosteren Emily, tegnede mange år senere efter hukommelsen det
hus, som var hendes barndomshjem på Government Hill.

in life and get homes of your own, I am sure you
will be thankfull then to have learnt something
(nemlig om husførelse). It is the most pitifull
thing to see a woman helpless in her own house,
a nobody in her husband’s eyes and in the eyes
of everybody else "27
Annie Lætitias arbejdsindsats har fået
følgende skildring: “Når hun således gik omkring
i stuerne og lagde et stykke papir smukt sammen
eller vandt et stykke sejlgarn op i nydeligt vindsel,
kunde han gribe hendes hænder og kysse dem,
mens han udbrød: De små flittige hænder!” . Jeg
kan ikke bedømme, om hendes dattersøn har givet
skildringen som en karikatur, eller den er alvorligt
ment.
Svendsen-familiens hjem var præget
af Annie Lætitias væremåde. “Hun holdt af
det formfuldendte og stilige”29. Hun hørte til
den type vestindiske damer, som ifølge en
Vestindien-historieskriver “udartede til stivhed
og ubeskrivelig kedsommelighed”30. Hendes
hovedinteresse var overklassens indbyrdes
selskabelighed. Og sammen med sin mand
gjorde hun hver søndag sin entre i den lutherske
kirke, som det sømmede sig. Derudover
deltog hun ikke i noget, ikke i menighedens
aktiviteter, ikke i nogen humanitær indsats,
ikke i socialt arbejde, skønt der fra det lille
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danske mindretals side netop var meget socialt
arbejde i gang, værkstedsskoler, syskoler osv.
Den slags holdt Annie Laetitia sig udenfor. “En
sjælden teaterforestilling og et bal, - dermed
var de vestindiske damers fornøjelser udtomt. I
friluftsliv deltog de ikke; dét forbød hensynet til
teinten. Intet under, at de blev så kedsommelige
og sure”31. Med kedsomheden fulgte en tro på, at
livet hos slægten i hjemlandet var morsommere.
Flytning til Danmark blev et mål i sig selv.

Jens Svendsens kreditgivning på St.
Croix
Indtægterne kom fra Jens Svendsens grossererfirma,
som handlede med en mængde daglige forbrugs
varer fra mange lande. Fra sit lager på St. Thomas,
sin “store”, forsynede han mange kunder på de
omliggende øer blandt de små Antiller, hvor der
kun var flade strande og ikke var dybe havne, som
kunne modtage oceangående skibe. Derfor lå hans
“store” ved havnen på St. Thomas, og derfra blev
varerne fragtet på småskibe til de andre øer med
deres proviantboder og småkøbmænd. Blandt
hans vigtigste kunder var plantageejendommene
med sukkerkogerierne på St. Croix.
Jens Svendsen satsede desværre på at
udvide forretningen ved temmelig halsløs
kreditgivning, og derved skaffede han sig
naturligvis mange kunder. Problemerne lå på
St. Croix. Her havde krisen fra at være streng
udviklet sig til at være katastrofal, for i Europa
havde sukkerroen vundet indpas med stor
succes, og sukkerpriserne blev ved med at rasle
ned. Det betød, at Jens Svendsens mange kunder
på St. Croix ikke var i stand til at betale deres
gæld til ham. Omvendt prøvede han at fastholde
forretningsforbindelsen med dem ved fortsat i
et vist omfang at levere dem varer på kredit,
men det blev en skrue uden ende. Han rejste
ustandseligt rundt på øen - dvs. han red - for
at inddrive sine fordringer. “Folk ere nedtrykte
herovre. Det gaaer ikke godt”32, skrev han i
et brev; og i et andet betoner han: “Gammel
Gjæld, - det er netop denne, jeg gjerne vilde
have liquideret”, men det var lettere sagt end
gjort.
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Først senere skulle det vise sig, at hans
kreditgivning på St. Croix i længden undergra
vede hans økonomi. Foreløbig tjente han på an
dre måder godt, for ffa St. Thomas drev han også
transithandel med andre øer i de små Antiller,
og det gav ham mange penge, så en flytning til
Danmark var en mulighed.
Første gang rejste han med sin familie på
besøg i Danmark i 1877-1878 for at præsentere
sig for Marstrand-slæ^ten. De besøgte også hans
familie på Bornholm3. De havde med sig en sort
tjenestepige, og i Rønne havde man aldrig før set
sådan et menneske. Parret fortalte bagefter, at
byens børn måbede, gamle folk troede ikke deres
egne øjne, og en kone flygtede i skræk og råbte,
at djævelen var kommet.
Efter tilbagekomsten til St. Thomas antog
han en yngre forretningsmand som bestyrer
i forretningen. Hvis nu denne blev gjort til
kompagnon og sat til at bestyre foretagendet, så
kunne han selv bo i Danmark og nyde frugterne
af sin andel. Sådan havde mange gjort før ham.
Man “søgte hurtig rigdom for derefter at komme
bort”34, siger historieskriveren.

Bort fra Danmark
For anden gang rejste Annie Lætitia med
mand og børn på et besøg i Danmark i 188535.
Besøget blev uden ende, for hun vendte ikke
tilbage. Forældrene såe hende aldrig mere. Hun
sendte blot ægtefællen tilbage på et kort besøg
for at tømme deres hjem og sælge deres hus,
med tab.
Da hun forlod Vestindien, lå hendes
mor alvorligt syg og døde året efter. Hendes
far, den gamle Otto Marstrand, levede endnu i
5 år som enkemand, men datteren besøgte ham
ikke, skønt hun var rejsevant og havde prøvet at
krydse Atlanten mange gange.
Men da også han var død, rejste hun over
og hentede arven. Hun fortalte i sine breve, at
meget nu stod ringere til end forhen. Hun følte
“skujfelse over, hvor dybt selskabslivet var
sunket. Et bal hos guvernøren var ikke som de
strålende baller i hendes ungdom. Kultur og
dannelse var ikke fremtrædende, fandt hun ” .
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FORKLARING TIL LANDKORTET
De tidligere dansk-vestindiske øer er indbyrdes meget
forskellige.
St. Thomas ligger mod nord sammen med den mindre
ø St. Jan; de er ensartede og har samme geografi. En
dygtig ung mand kan svømme fra St. Thomas over til den
lille naboø, og det lykkedes i slaveriets tid undertiden
for nogle negerslaver på flugt, hvis ikke de blev ædt af
hajerne. Landskabet på begge øer er dramatisk med stejle
klipper, der rejser sig med dybe slugter imellem. Man
kan næsten ikke dyrke afgrøder i et landskab med så
stejle klippeformationer. Det blev snart opgivet, så landet
“sprang i busk”, både højderne og svælgene er grønne af
tropisk plantevæxt, grønt, grønt. Pludselig ser man oppe
fra højderne på nordsiden stejlt ned mod noget skinnende
hvidt; det er de storslåede sandstrande, og det er selve
Atlanterhavet, som buldrer ind imod dem.

St. Thomas blev erhvervet allerede i 1600-årene. Der var
kun eet formål: Danmark ville besidde dens enestående
havn. Rejsen over Atlanterhavet i sejlskibe var farefuld,
så det var godt hurtigt at komme i havn, inden man
begav sig videre ind i det orkanhærgede mexicanske hav.
Øen St. Thomas har på sin sydside en stor bugt, og øen
omfavner næsten bugten, for den har kun en smal åbning
til indsejling. Den er altså nærmest en hesteskoformet
naturhavn.
Her kunne søfolkene slippe fri fra oceanets hushøje
bølgegang, her kunne de lægge uvejr og storme bag sig, her
kunne skibene pludselig finde i ly og læ! I fred og ro lagde
de sig for anker inde i det store hesteskoformede bassin,
tungt lastede med dyrebart gods. Måske skulle de en rolig
dag sejle videre med lasten, eller måske skulle varerne
landsættes midlertidigt her på St. Thomas. Her var ingen
kaj at lægge til ved, så man brugte mindre lokale skibe
eller pramme, som transporterede lasten ind til en af de
mange bådebroer.

St. Croix (udt. Skt Krøjs) er en større ø. Den har ingen
naturhavn. Øen er skabt til en eller anden slags landbrug,
for ganske vist er der lidt klipper på nordsiden og på
sydsiden, men mellem dem er der et udstrakt sletteland.
Hvis man kan finde nogle afgrøder, som passer til det solrige
klima, og hvis der er en efterspørgsel med priser, som kan
få økonomien til at hænge sammen, så kan St. Croix give
udbytte. Det gik fint i 1700-årene, da Danmark købte øen.
De slikmundede borgere i Europa og Amerika kunne ikke
få tilfredsstillet deres trang til det søde bare med honning,
nu skulle der sukker på bordet. Sukkerrør blev en god
indtægtskilde, St. Croix blev lavet om til en stor mængde
af sukkerplantager, negre i hundrede tusindvis blev fra
Afrika transporteret under rædselsvækkende forhold til
slavemarkedet på St. Thomas og solgt til plantageeejerne
på St. Croix, hvor de henlevede et frygteligt liv i marken
under den stegende sol eller under endnu grusommere
forhold i sukkerkogeriernes helvede.
Men i 1800-årene ændrede det hele sig. Dyrkningen af
sukkerrrør kunne ikke længere give udbytte i konkurrencen
med den nyopfundne produktion af sukkerrroer i Europa.
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Priserne styrtdykkede. Plantagerne blev urentable.
Samtidig blev slaveriet ophævet, så plantageejerne
herskede ikke mere over menneskelig arbejdskraft.
Negerbefolkningen blev lønarbejdere, men lønnen blev
presset ned mere og mere, så at netop nu efter slaveriets
ophævelse i 1848 udbrød de mest omfattende negeroprør
på St. Croix. Plantageejernes økonomi blev katastrofal, og
de gældsatte sig mere og mere. De fik lån fra bankvæsenet,
fra koloniforvaltningen, til sidst fra den danske stat.
De kom også i dyb gæld til leverandører af dagligvarer
til deres plantager. Oftest havde enhver stor plantage sin
egen dagligvare-butik, som blev drevet af plantageejeren.
Men den økonomiske nedtur førte til, at han eller hans
butik prøvede at få varerne på kredit, hvis ellers nogen
var villig til at investere penge i den synkende skude. Her
kommer Otto Marstrands unge svigersøn Jens Svendsen
ind i billedet. Han handlede netop med alt det, som
plantage-butikkerne behøvede, fra mel, sukker, ris, smør
og fedt til sæbe, ost, sværte, lys og tændstikker, men han
var især specialiseret i husherrens dyre vaner, brændevin,
cognac, gin, Jamaica rom, sherry og whisky. For at få andel
i vareleveringerne, havde han som ung forretningsmand
indladt sig på at sælge sine varer på kredit, og det viste sig
at være et skråplan, som han ikke kunne komme fri fra. For
at få gamle tilgodehavender indfriet måtte han sælge nye
varer på kredit.

Der lå over 200 plantager på St. Croix. Mellem de to
byer Christiansted og Frederiksted løb der ganske vist
en bred og direkte vej med det engelske navn Centerline,
men ellers løb stierne på må og få. Mange endte blindt
ved indgangen til en sukkerplantage, så hvis man skulle
videre, måtte man en anden vej. Hvis en plantage lå
afsides, måtte man passere gennem et virvar af krydsende
stier. Når sukkerplanterne var voxet høje, kunne man ikke
se andet end den sti, man trådte på. Kun lokalkendte folk
kunne orientere sig.
De fleste, som færdedes her, var flokke af negerarbejdere.
De var på vej til eller fra arbejde, eller de transporterede et
ellier andet. Den hvide overklasse færdedes mest til hest.
Hvis en hvid familie skulle på tur med nogle af børnene,
kunne man bruge vogn. Men køretøjerne måtte være
smalle, og hjulene drejede tungt i sandet. Det blev desuden
mere og mere usikkert at færdes. Det var ikke morsomt at
møde en flok ludfattige underbetalte negerarbejdere, som
råbte udfordrende slagord og truede med stave og hakker.
Jens Svendsen færdedes helst på sin elskede hest Prins,
når han besøgte plantageejerne for at indgå handeler og
- ikke mindst - forsøgte at inddrive penge. Men penge var
der ikke mange af, folk var nedtrykte, som han skrev; “det
gaaer ikke godt”. Så det var måske med et lettelsens suk,
han overdrog forretningen til en ny kompagnon i 1885,
da han med sin familie brød op fra Dansk Vestindien og
flyttede til Danmark.
De plantagenavne, som er angivet på kortet, existerer nu
kun som stednavne, selve plantagerne er selvfølgelig ude
af drift. Man skal lægge mærke til navnet Whim. Ejerens
aristokratiske hus er indrettet med interessante billeder og
ejendele fra fordums tid. Det allervigtigste at se er de tre
møller, som er bevaret: en hestemølle, en vindmølle og en
dampmølle.
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Både for forældrene og for børnene må det have været en skrækkelig overgang at flytte fra det dejlige
store hjem på Government Hill i Charlotte Amalie til en bolig i København. De havde svært ved at
bestemme sig for, hvor de ville bo. I de første 3 år efter, at de var kommet til Danmark, flyttede de
fra sted til sted. Først boede de på to hoteller i København, så i tre lejligheder, “en tid boede de på
Frederiksberg, men flyttede flere gange, inden de omsider lejede en villa”, gennemsnitligt et halvt år
hvert sted37.

Svendsen-familien i Danmark
“Det forbandede kaudervælsk”
Ægteparrets tre store piger var nu fra 5 til 9 år, og
spørgsmålet om at få dem undervist var temlig
vigtigt. Men allerede et par år tidligere var der
blevet fundet en “løsning”, mens de endnu boede
på St. Thomas. Der skete det utrolige, at Annie
Lætitia bad sin gamle norske lærerinde, som
25 år tidligere havde undervist hende selv, om
at komme til Vestindien og undervise døtrene,
- og det gjorde hun faktisk! Oven i købet flyttede
hun med familien til København, og pigerne
kom overhovedet ikke i skole de første tre år.
De kom aldrig til at lære at tale rigtig dansk.
Det skyldtes ikke bare lærerinden, men først
og fremmest Annie Lætitia selv. Hun ville helst
tale engelsk med sin mand og med sine børn,
men når hun talte dansk med børnene, så var
det et underligt gebrokkent sprog, hun derved
lærte dem. De kunne ikke udtale et dansk r, så
de sagde ord som ris og ros med en blanding af
det brede amerikanske r og et norsk tungespidsr. Det lød underligt. De ældste af døtrene talte
hele livet dette løjerlige sprog. Annie Lætitia
kunne ikke engang udtale sin egen søns navn,
både hun og de ældste døtre kaldte ham Åke. Til
gengæld kaldte han som voxen deres sprog for
“det forbandede kaudervælsk”33.
Efter de første tre år fik børnene tilsyne
ladende et blivende sted. Det var i ejendommen
Forhåbningsholm på det indre Frederiksberg, at
de nu fik deres barndomshjem. Her boede de i
tre år 1888-1891, indtil de tre døtre var blevet 12,
14 og 15 år gamle. Sønnen var yngre, men både

Annie Lætitia og Jens Svendsen med deres børn lige efter flytningen til

Danmark 1885. (Den yngste datter var ikke født endnu).

de og han opnåede langt om længe at få nogle ro
lige barndomsår med en regelmæssig skolegang.
Men også dette blev slået i stykker.
Pludselig beluttede Annie Lætitia og
hendes mand i 1891 at flytte deres hjem fra
Frederiksberg til Gentofte. Børnene fik derved
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afbrudt den korte skolegang, som de langt om
længe var kommet i gang med. Nu skulle de gå i
skole i Gentofte. Men i den periode, de boede der,
blev de store piger uden videre taget ud af skolen
i et år for at komme med på en Amerika-rejse39,
hvor de boede hos Annie Laetitias yngre bror i
New York. Noget af det mest karakteristiske for
Svendsen-ægteparret var, at de lagde så lidt vægt
på en kontinuert skolegang.
Men den lille efternøler, der hed Annie
som sin mor, og som senere blev gift ind i
Dragsted-familien, fik andre opvæxtbetingelser,
så hun kom til at tale rigtigt dansk. Sønnen kom
på kostskole: “Jeg blev hurtigt - ved mere eller
mindre blide Metoder - kureret for den uskønne
Accent, hvormed mine ældste Søstre for Livstid
kom til at tale”40.

Større herskabshjem trods tab i
Vestindien
Ved flytningen fra Frederiksberg til Gentofte fik
Annie Lætitia det herskabshjem, hun ønskede
sig. Det var en lejet Gentofte-villa4', kaldet Villa
Wulff. Her boede familien i 6 år 1891-1897. Hun
styrede hjemmet med sirlig orden og havde 3
tjenestepiger til rådighed. “A place for everything,
and everything in its place” var hendes motto.
Hun satte en ære i orden og renlighed. Da
et af børnene en dag var kommet til skade med
foden, så at lægen måtte tilkaldes, undskyldte
hun meget, at foden ikke var ren. “Det skal De
ikke være ked af”, svarede lægen, “det ser jeg da
hver dag”. “Ikke i mit hjem!” svarede hun med
værdighed42.
Gæster måtte undertiden undre sig over,
at Annie Lætitia i dén grad holdt på bestemte
formaliteter og udvendige manérer. Da hendes
yngre bror Julius kom på besøg fra England som
nygift for at præsentere sin kone og sine to små
børn, kom det til et besynderligt optrin. Den
unge hustru var en naturlig og sød ung kvinde,
som ikke ville gøre sin mands familie unødig
ulejlighed, så en af de første morgener gik hun ned
i vaskekælderen for selv at vaske noget af børnenes
tøj. Det skulle hun ikke have gjort! Husets frue
bebrejdede hende, at hun havde forstyrret den
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rådende rangorden og havde opført sig uværdigt
ved at udføre arbejde, som man havde tjenestefolk
til.
Det var, mens de boede i Villa Wulff,
at båndene blev brudt til Dansk Vestindien.
Svendsen-ægteparret rejste på besøg derovre i
1894-95, da hendes far, Otto Marstrand, var død.
Hun ville hente sin del af barndomshjemmets
indbo. Han ville likvidere og afvikle mest muligt
af sine økonomiske engagementer i Vestindien 3.
Hans hus og den anden ejendom, han ejede, blev
begge solgt med tab. Han afstod sit firma til dén
yngre mand, der hidtil havde været bestyrer,
og de sluttede kontrakt om renter og afdrag.
Hans udestående fordringer var et vanskeligere
problem, for han havde på St. Croix viklet sig
ind i et netværk af tilgodehavender, som viste sig
uerholdelige. Men besøget i Vestindien afslørede
for ægteparret, at “de måtte regne med at leve
noget mere indskrænket, end de var vant til”44.
På denne baggrund var det aldeles
forbløffende, at de efter hjemkomsten til Danmark
gik i gang med det stik modsatte. I stedet for at
“leve mere indskrænket” besluttede de at lade
bygge en ny og større villa45, skønt børnene
begyndte at flytte hjemmefra46. En datter blev gift,
en anden opholdt sig mest i udlandet, sønnen
gik sine egne veje og tog til England. Der var god
grund til at flytte til noget mindre i stedet for noget
større.
Herligheden varede kort. Den mand, som
havde overtaget Jens Svendsens firma på St.
Thomas, snød ham for renter og afdrag, solgte de
faste værdier og flygtede med hele sit udbytte til
USA, som Danmark på den tid ikke havde nogen
aftale med om udlevering eller retsforfølgelse47.
Efter godt 9 år måtte ægteparret nødtvungent
drage konsekvensen af, at de havde slået større
brød op, end de kunne bage. Sidst i 1906 begyndte
de at sætte huset til salg.

Deres mange flytninger fortsatte. Ganske
vist fandt de - efter først at have boet et andet sted
- en passende og god bolig, hvor de nu boede en
årrække. Det var i Hellerup på Ahlmanns Alle
248. Her syntes de endelig at have fundet frem til
en rolig og stabil livsførelse. Men det varede kun
en halv snes år; så begyndte de at flytte omkring
igen.
De boede nu på tre forskellige adresser på
én og samme vej49. Det er uvist, hvorfor de flyttede
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til steder, de ikke brød sig om. “Nu tager vi hjem
til den kjedelige 2den Sal med Udsigt til Poplerne
til den ene og Naboens Gavl til den anden Side”50.
Der var altid noget galt ved deres bolig; den ene lå
for højt oppe, den anden lå nede ved gadestøjen;
en lå for fjernt, en anden lå for indeklemt; en viste
sig at være for lille, en anden var alt for stor til
deres pengepung.
Da Jens Svendsen var død i 1927, lykkedes
det svigersønnen, hofjuvelér Aage Dragsted, at
gribe ind og få Annie Laetitia ind i en stuelejlighed
i Guldsmedegaarden, den smukke stiftelse over for
Gentofte kirke, for hvis opførelse han selv havde
været primus motor.

Hvad levede Annie Lætitia og hendes
mand af?
Allerede dengang, da familien var flyttet fra
Vestindien og havde startet et nyt liv i Danmark,
fik Annie Lætitia sin slægt til at sørge for, at hendes
mand blev anbragt51 i en stilling på Marstrands
Bryggeri på Vodroffsvej som en slags meddirektør;
til Annie Lætitias tilfredshed fik han således en
direktørtitel; for hende var det vigtigt to keep up
appearances, at give udseende af at være noget.
Arbejdet lagde ikke mere beslag på ham, end at han
samtidig drev en engrosforretning med vestindisk
rom52. Efter tre års forløb blev bryggeriet nedlagt
som selvstændigt foretagende og gik op i Tuborgs
fabrikker. Da hendes mand jo hverken havde
uddannelse eller erfaring i administrativ eller
merkantil ledelse, kunne bryggerierne ikke tilbyde
ham andet end en underordnet funktionærstilling.
Annie Lætitia, som havde ambitioner, har næppe
fundet tilbudet passende for deres stand. Det blev
afslået.
Derefter forsøgte han sig som vingrosserer
med et bredt udvalg af vine i nogle få år 19011904. Han etablerede sig med rummelige
lagerforhold og en flot beliggenhed i Amaliegade
nær ved ambassader og kongebolig. I et brev til
en datter fortæller han: “Jeg faaer et flot Kontor
med fine Meubler”53, men han skildrer også
ulemperne: “Jeg maa være tilstede og undersøge
alting saavidt muligt, saa jeg har været der og

noteret op og ordnet i alle de sidste Dage fra Kl.
10”. Om det var, fordi han fandt dette tidspunkt
for ubehageligt, eller det var fordi forretningen
ikke gav nogen fortjeneste af betydning, kan være
lige meget, - i alt fald lukkede han den efter tre
år. Han søgte herefter at skaffe sig indtægter ved
investeringer og jordspekulationer, for han var
ude af føling med moderne dansk erhvervsliv og
var ikke i stand til at finde sig et passende job her
i landet.
Sammen med en skolekammerat fra
Rønne, Peter Koefoed, havde han købt et par
nordsjællandske teglværker54. “Teglværket gav et
udmærket overskud, omend stærkt svingende fra
år til år”. Men der opstod strid mellem de to parter,
så i 1908 afstod Jens Svendsen sin halvpart55. Det
indbragte ham desværre væsentlig mindre, end
hans tilgodehavende hos teglværket var bogført
til.
I mellemtiden var han blevet ejendoms
spekulant. Fortjenesten ved spekulation i jord
var efter datidens regler næsten ikke beskattet, så
det var den letteste vej til indtægt uden egentligt
arbejde. Efter at spekulanternes tid på Vesterbro og
Nørrebro var ved at være forbi, var profitchancerne
flyttet længere væk fra hovedstadens centrum, bl.a.
til Gentofte. Her købte Jens Svendsen jord i 189756;
arealet svarede til omkring 25 villaparceller, som
han senere solgte57 med varierende fortjeneste i
1910-15.
Nu kom ulykken. De frigjorte penge
investerede han i aktier, men helt uden fornuft.
I stedet for at sprede sine investeringer brugte
han næsten alle sine penge til køb af aktier i
Landmandsbanken (senere Den Danske Bank).
Disse bankaktier blev anset for at være guldrandede
papirer. Men så kom bankens krak i 1922, efter
at direktøren, etatsråd Glückstadt, havde begået
enorme bedragerier. Jens Svendsen havde satset
alt på een hest, og nu var den styrtet. Hans
formue var væk. Resten af sin levetid måtte han
ty til understøttelser fra sønnen og svigersønnen.
Eventyret om hurtig rigdom var slut.
Annie Lætitia bar den sociale deroute
med stoisk ro. Ligesom hun holdt distance til
mennesker, fik skæbnen ikke lov til at berøre
hendes værdighed. Hendes mand forblev også
igennem omskiftelserne den samme, meget
forskellig fra hende, venlig og hjertelig og god at
være sammen med.
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“Konsulinden”
For Annie Lætitia var ægtemandens titel noget
meget afgørende. På dét punkt hjalp slægten
hende, da de lige var ankommet fra Dansk
Vestindien, idet han som nævnt blev manøvreret
ind ved Marstrands Bryggeri, så at han kunne
blive tituleret: direktøren. Det varede kun 3 år.
Derpå fulgte hans forgæves forsøg i 3-4 år med
en vinhandel, og så kunne han være kaldt: gros
sereren. Da han senere levede “af sine midler”,
ville spørgsmålet om titulering være blevet helt
utåleligt, dersom der ikke forinden var blevet
fundet en genial løsning. Han selv var ikke op
taget af titler og former, så det er næppe forkert
at gå ud fra, at det er hende, der har styret sagen.
Hun greb tilbage til det forhold, at han i sin tid
som ung var blevet anerkendt som stedfortræ
der for konsulen med titel af vicekonsul i Otto
Marstrands konsulat. Det var ganske vist længe
siden, det havde kun varet en kort tid, og han
havde ikke haft noget konsulatskontor. Men tite
len blev båret frem med fuld musik i Danmark.
Hun omtalte ham ikke som: min mand, derimod
heddet: “konsulen” er ikke hjemme, eller: jeg
skal nok give “konsulen” besked. Det gjaldt sta
digvæk for Annie Lætitia mere om at synes end
om at være.
Titelen som konsul var temmelig kunstig.
For ganske vist var det naturligt, at folk, som
havde forladt deres stilling på grund af alder,
fortsatte i deres otium med at blive tituleret med
deres stilling: provst NN og overlæge PP; men
det var løjerligt, at en mand lod sig titulere med
en stilling, han havde haft som 32-årig og havde
forladt 10 år efter.
Men Gentofte lå langt fra St. Thomas, og
både den nærmeste familie og dén omgangs
kreds, som ægteparret fik, var på lang, lang af
stand af de faktiske forhold. Måske havde han
bevaret rang af konsul i udenrigsministeriet?
Måske skyldtes det en særlig indsats, at han sta
dig var konsul?
I Marstrand-slægten var der nogle, som
trak på smilebåndet, men det mærkelige er, at
netop de, som stod parret nærmest og derfor
skulle kunne gennemskue sagen, oftest ikke var
i tvivl. Her var virkeligt et konsulpar.
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“Konsulparret" i velmagtsdagene.

“Ægget skal ikke lære hønen”
Annie Lætitia var en stærk personlighed,
usædvanlig stærk. Hun satte sin vilje igen
nem over for sine omgivelser. Men hun var
også en klog kvinde. Hun tildelte sin mand
dén rolle, som passede sig for “konsul”parret.
I selskab med andre var hun aldrig domine
rende over ham, tværtimod var hun dér den
diskrete hustru, som lod sin mand komme til
orde. En del af hendes image var, at “konsu
len” i Gentofte var en betydningsfuld mand
og en myndig ægtefælle.
Jens Svendsen forblev hele livet for
elsket i sin hustru. Den betagelse, som lyser
ud af hans første kærlighedsbreve, forsvandt
aldrig helt. Også senere i livet gav han udtryk
for sin betagelse. Det er vanskeligere at udtale
sig om hende, for hun viste sjældent sine følel
ser. Måske var hun dybt forelsket i hans forel
skelse. Således rådede der gennem hele livet
en inderlig hengivenhed imellem dem.
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Annie Laetitia havde ingen tilknytning til
sine vågne og ansvarsbevidst kusiner eller deres
familier i Askov og Vallekilde og Hjørlunde.
Heller ikke havde hun eller hendes “konsul” noget
tilfælles med de dygtige fætre, som grundlagde
Titan og skabte Glud & Marstrand. Fætteren Jacob
Marstrand, som i københavnsk politik hørte til
den radikale del af Venstre, betragtede hun som
en skændsel for familien58; og da han i 1890erne
gik i samarbejde med socialdemokraterne på
Københavns rådhus, var målet fuldt. At han var
den drivende kraft bag opførelsen af den store
mindekirke for Grundtvig, spillede ikke ind. Men
da han fik den fine titel af borgmester, ændrede
hendes holdning sig.
Svigerfamilien på Bornholm havde hun
om muligt endnu mindre forbindelse med. Jens
Svendsen tog derimod ikke sjældent til Bornholm
for at besøge sin gamle mor og sin søster og
svoger. Annie Lætitia besøgte dem een gang
og kom aldrig igen. Det var opsigtsvækkende,
at da svigermoderen døde i 1899, blev der i
Rønne Avis indrykket en dødsannonce59, som
var underskrevet af tre: den afdødes datter med
ægtefællen Leo Kofoed og den afdødes søn uden
ægtefælle. Kun tre navne. Annie Lætitia har
naturligvis ikke ønsket dette. Men ægteparret
Kofoed har ikke i dødsannoncen villet skjule de
faktiske forhold.
Lige så kritisk Annie Lætitia var over for
andre, lige så meget manglede hun selvkritik.
Trods sit eget miserable sprog generede hun sig
ikke for at korrigere de yngste børn, som talte
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rigtigt dansk. Da sønnen brugte vendingen “det
manglede da bare”, svarede hun ham irriteret,
at her manglede aldeles ikke noget; og da han
ville forsøge at lære hende betydningen, blev
han affejet med ordene om, at han skulle ikke
belære hende om, hvad der manglede eller ikke
manglede. En af hendes yndlingssætninger var,
at “ægget skal ikke lære hønen ”.
Over for børnene var hun hele livet korri
gerende og irettesættende. Som børn måtte de jo
alle finde sig deri. Og nogle af døtrene fandt sig
endog som voxne i, at hun i fremmedes påhør
taktløst korreksede dem. Selv i høj alder ret
tede hun meget på den ugifte datter, som havde
påtaget sig det utaknemmelige job at passe sine
gamle forældre, og det var pinligt at høre på.
Hun var og blev temmelig taktløs.
Dattersønnen Ove Dragsted har fortalt om
følgende lille komiske exempel60 fra den tid, da
hun var omkring 80 år: Hendes søn Jens Aage
Marstrand, som var bryggeridirektør i Odense,
var på besøg hos sin søster Annie g. Dragsted,
og den gamle Annie Lætitia var også inviteret
til middagen. “Af gammel vane kunne hun
ikke lade være at rette på hans manerer: Aage,
hvordan er det dog, du holder den gaffel! Derpå
stak han både gaffel og kniv i munden og satte
begge albuer på bordet. Så opgav hun ham.
løvrigt var han en yderst distingveret gentleman
lige til fingerspidserne, så hendes korreksen
virkede helt grotesk. ”
Hun døde 83 år gammel og havde da boet
næsten et halvt århundrede i Danmark.
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Annie Lætitias navn var ikke at finde sammen med hendes mands navn i dødsannoncen for
hendes svigermor i 1899.
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Henvisninger og noter vedr. den vestindi
ske Ottos datter, Annie Lætitia Marstrand
Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:

FA.
Familiearkiv. Se begyndelsen af noterne
vedr. maleren Wilhelm Marstrand i bind I. Samlingen er
p.t. hos hans sønnesøns sønnesøn, Vilhelm Marstrand (f.
1949).
TLMa.I hhv. IL Troels Marstrand: “Slægten Marstrand”, 1.
udg. (1885) hhv. 2. udg. (1915).
ODJSv.
Ove Dragsted: Jens Svendsen (1946) Privat
tryk. Bogen har titel efter Annie Lætitia Marstrands mand,
men handler om begge ægtefæller. Hofjuvelér Ove Dragsted
(1913-1999) var dattersøn af Annie Lætitia Marstrand.
OD.HSS.
Privatarkivet for Ove Dragsted i Rigsar
kivets håndskriftsamling, Ny række, 1994/

Pige og ung mor i Dansk Vestindien
1 Den vestindiske Otto
Otto Marstrand (1809-1891). Se det udførlige kapitel om
ham i bind I. Han var den ældste af “de 5 Marstrandbrødre”,
sønnerne efter den “Nordmand”, som drog fra Trondhjem
til Danmark og blev stamfar til den danske Marstrandslægt.
2 “I am teaching them myself”
Udateret brev i oktober 1855 fra Otto Marstrands hustru
Annie, f. Nissen, til maleren Wilhelm Marstrands hustru
Grethe, f. Weidemann, i forbindelse med, at sønnen fra
det vestindiske hjem som 9-årig var kommet i huset hos
malerfamilien på Charlottenborg. FA.
3 Dikterede disse linier
Da hun lå syg og skulle dø, dikterede hun datteren Emily
en lille text, som er aftrykt med ændret stavemåde i
OD.JSv. 14-15.
4 Afrejsen var i 1856
Annie Lætitia mente fejlagtigt, at det var i 1855, og denne
fejl kan hun have overtaget fra bemærkningen derom i
Tr.Ma. I 63 og II 51. At afrejsen faktisk foregik et år senere,
i 1856, kan vi se af den vestindiske Marstrand-families
brevvexling med maleren Wilhelm Marstrand og hans
hustru. På St. Thomas sad de og skrev breve i vinteren
1855-56 om deres planlagte rejse. Findes i FA.
5 Giving Troels all this trouble
Annies brev af 16. sept. 1856 fra Altona til Malerens
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hustru Grethe. FA.
6 Under mandligt tilsyn
Ottos brev af 28. februar 1856 til broren Wilhelm. FA.
7 Norsk guvernante
Citat fra det ovennævnte diktat på dødslejet. Lærerindens
fulde navn var Valborg Schrøder, jf. OD.JSv. 27. Hun kom
tilbage til Dansk Vestindien 20 år senere som lærerinde for
den næste generation af børn, Annie Lætitias døtre.
8 Ottos håb om lærerinden
Brev af 15. april 1858 fra Otto Marstrand til broren
Wilhelm. FA.
9 Karikaturtegning
Originalen til Wilh. Marstrands karikaturtegning af
hende findes i Ove Dragsteds arkiv i Rigsarkivets
håndskriftsamling, Ny række 1994/2, pk. nr. 37.
10 To naturkatastrofer
OD.JSv. 15. Se nærmere om katastroferne i bind I i kapitlet
om den vestindiske Otto.
11 Plejedatter
Et forlydende om, at Annie Lætitia som 18-årig skulle
være rejst alene over Atlanten med Marstrand-familiens
plejebarn, som skulle søge læge i Danmark, har vist sig
at være urigtigt. Plejedatteren var med, da hele familien,
undtagen den ældste søn Osvald, i 1868-1871 var på et
flerårigt besøg i Danmark på flugt fra naturkatastroferne.
Den urigtige historie bringes i OD.JSv. 15. Der er ingen
kildeangivelse, så hvem der har opfundet den, er uvist.
Plejedatteren hed Louise Manning. I bind I ses hun på det
familiefoto, som blev optaget i 1868. Hun var forældreløs
og havde som spæd fået en rygskade ved fald fra en altan,
så at hun voxede sig skæv. I Danmark kom hun under
hospitalsbehandling, men døde efter en operation.
12 Borgmester Marstrand
Jacob Marstrand: Tilbageblik (Gyldendal 1928) 54.
13 Ved Helsingør
1866 “kjøbte jeg en lille Eiendom, Fredsholm ved
Helsingør”, Tr.Ma.I 80 hhv. II 62. - “Jeg solgte Fredsholm i
1874”, Tr.Ma.I 93 hhv. II 72. “Kystbanen” existerede ikke.
Den blev først etableret i 1897. Forinden rejste man fra
Kbh. til Helsingør over Hillerød med “Nordbanen”, som
var blevet åbnet i det ulykkelige år 1864.
14 Vi havde alle en god dag
Se Troels Marstrands brev af 18. nov. 1868 til brorsønnen
Jacob Marstrand (den senere borgmester) i brevtillægget til
Tr.Ma.II 165.
15 En fætter skrev i 1869
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Den senere borgmester Jacob Marstrand skrev som ung
brev af 19. jan. 1869 til sin farbror Troels. Aftrykt side
4 i den duplikerede brevsamling, som Jacob Marstrands
sønner i hundredåret for hans fødsel udsendte under
titlen: “Jacob Nie. Marstrand, 1848-1948, Breve til Slægt
og Venner”. Annie Lætitias søster hed Emily Marstrand
(1848-1933). I brevet staves hendes navn forkert som
Emilie; men denne form er formentlig blevet brugt af de
københavnske slægtninge. Hun blev gift i juni 1871 på St.
Thomas med Gustav Gyllich (1844-1916), som var af en
kendt dansk-vestindisk slægt.
16 Schweiz og Paris
Wilhelm Marstrands brev af 25. marts 1870 til broderen
Troels, i brevtillægget til Tr.Ma.II 169.
17 Fæstningen Christiansø
Det var Christian 5, som i 1684 efter tabet af Skåneland
opførte fæstningen på de indtil da ubeboede og golde øer
Christiansø og Frederiksø. Fæstningen blev nedlagt i 1855,
12 år efter Jens Svendsens fødsel, og 2 år efter hans fars
død.
18 Jens Svendsens forældre
Se OD.JSv. 56-58. Peder Svendsen (1813-53) var soldat
i garnisonskompagniet, indrulleret 1832. Han er opført
i mønstringsrullen indtil sin død 1853. Jens Svendsens
mor, Christine Margrethe Nielsdtr. (1807-1899), flyttede
efter sin mands død 1853 til Rønne, hvor den 10-årige
Jens kom i skole. Hun fik af staten en årlig pension på 50
rigsdaler til sig selv plus 30 rd. til sin søn. Den datidige
ugeløn for en arbejder var omkr. 3 rd. svarende til ca. 150
rd. årligt. Hun fik altså ca. det halve deraf til sig og sønnen,
- ingen ubetydelig pension! Hun supplerede pensionen
ved at arbejde som vaskekone hos bedrestillede familier.
På sine ældre dage boede hun hos sin datter og svigersøn.
Jens Svendsens søster Line, døbt Oline Kirstine Svendsen
(1837-1911), blev gift med savværksejer Leo Kofoed.
Ægteskabet var barnløst.
19 Rejsen til Vestindien
OD.JSv. 11, som mener, at han har “nydt sørejsen i fulde
drag”, er åbenbart ikke klar over, at her var der tale om
hårdt arbejde som “ungmand”!
20. Ansættelse som “clerk”
OD.JSv. 11.
21. Klingberg Krebs & Co.
Smst. 11 og 28-29.
22. Kærlighedserklæringer
Smst. 17-18.
23 Ansøgning om vicekonsul
Konsulen, Otto Marstrand, skrev en kort ansøgning ved
brev af 25. sept. 1875 til udenrigsministeriet i Stockholm.
Findes i det svenske Riksarkiv.
24 Efter bedste evne
Jens Svendsens brev, ligeledes dateret 25. sept. 1875, til
udenrigsministeriet i Stockholm. Det svenske Riksarkiv.
25 På Government Hill
Bydelen og husets beliggenhed fremgår af matrikler for
Charlotte Amalie i RigsarkivetsVestindiske Lokalarkiver,
såvel som folketællingsskemaer, fx år 1880.
26.Ligeom andre herskabshuse
ODJSv. 19.

27 Helpless in her own house
Annie Lætitias brev af 7. december 1894, sendt fra St.
Thomas til to døtre i New York.
28 Små flittige hænder
Smst. 20.
29 Det formfuldendte og stilige
OD.JSv. 20.
30 Udartede til stivhed
Vore Gamle Tropekolonier, 2. ændrede udgave (forlaget
Fremad 1966-68), bd. 2, s. 207.
31 Kedsommelige og sure
Smst.
32 Nedtrykte. - Gammel gæld
Citaterne er fra to breve, han sendte fra St. Croix til
hustruen i Charlotte Amalie, begge skrevet i maj 1879,
OD.JSv. 28.
33 Besøg på Bornholm
Smst. 21.
34 Søgte hurtig rigdom
Vore gamle Tropekolonier, 2. ændrede udgave (forlaget.
Fremad 1966-68), bd. 2, s. 312.
35 Til Danmark i 1885
Forfatteren til “Dansk Vestindien 1666-1917” (Reitzels
Forlag 1928), historikeren Kay Larsen, har efterladt sig en
meget omfattende samling optegnelser, som findes på Det
Kgl. Bibliotek under titelen “Kay Larsens seddel kartotek”.
Heri noterer han om Jens Svendsen, at han skulle have
været executor i enkefru Jacobine Bentzens bo i 1884, men
var fraværende. - OD.JSv. 29 oplyser, at Jens Svendsen
med familie kom til Danmark i 1885. De to oplysninger
behøver ikke være i modstrid med hinanden.
36 Kultur og dannelse
OD.JSv. 32.

Svendsen-familien i Danmark
37 Et halvt år hvert sted
De første års mange boliger er opregnet i OD.JSv. 30-31
38 Det forbandede kaudervælsk
Dette udtryk brugte min far, Jens Aage Marstrand (18801964), i mit barndomshjem i Odense om sin mors og sine
ældste søstres sprog.
39 Døtrenes Amerikarejse
OD.JSv. s. 31 vedr. 1894: “I New York blev Elna og Emily
efterladt hos svogeren, ingeniør Julius Marstrand”, samt s.
33 vedr. 1895 : “til Danmark medtagende døtrene Elna og
Emily”.
40 Den uskønne accent
Levnedsberetning til ordenskapitlet fra sønnen Jens Aage
Marstrand (1880-1964).
41 En velegnet Gentoftevilla
Villaen hed dengang Villa Wulff, senere Wesselsminde.
Den lå på Maltegårdsvej, senere kaldet Kildeskovsvej.
42 Ikke i mit hjem
OD.JSv.35.
43 Han ville likvidere og afvikle
Smst. 33.
44 Leve mere indskrænket
do.
45 Ny og større villa
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Det nye hus blev færdigt til indflytning sidst i 1897. Det
blev tegnet af Annie Lætitias fætter Sophus Marstrand,
der var bror til borgmester Jacob Marstrand. Sophus har
ikke fået et særskilt kapitel i denne bog, fordi han ikke
har en Marstrand-efterslægt, men han indgår flere steder
i kapitlerne om “den yngste linie” sidst i dette bind. Ved
sin omsorg og godgørenhed betød han meget for andre i
slægten.
46 Børnene flytter hjemmefra
Det er forkert, at “Hvidehus blev børnenes egentlige
barndomshjem” OD.JSv. 35. De 3 ældste døtre og sønnen
havde i Danmark haft deres barndom på Frederiksberg og
i den lejede Villa Wulff i Gentofte. De var ude over deres
barndom nu.
47 Manden snød ham
OD.JSv. 40.
48 Ahlmanns Allé 2
Smst. 41.
49 Tre adresser på samme vej
Duntzfeldts allé 16,14 og 12. Smst. 48.
50 Den kjedelige 2. sal
Smst. 49.
51 Anbragt af familien
Smst. 30.
52 Forretning med rom
Smst. 40.
53 Jeg faaer et flot kontor
Smst. 41.
54 Købte teglværker
Smst. 40.
55 Afstod sin halvpart
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Smst. 41.
56 Købte jord i Gentofte
Han købte 1897 de såkaldte Hoffmannske grunde på ialt
ca. 14.000 m , udstykkede dem og solgte dem senere smst.
40.
57 Solgte med fortjeneste
Smst. 42.
58 En skændsel for familien
Det er den nedennævnte datter Emily, som har berettet om
sine forældres modvilje mod den senere borgmester Jacob
Marstrands politik.
59 Dødsannonce
Et udklip af annoncen er i familiens besiddelse og er
afbildet i denne bog. På avisudklippet er med håndskrift
noteret: “Rønne Avis (?) 17. el. 18. juli 1899”.
60 Helt grotesk
Margr. Spies (red.): Adel og borger, præster og bønder
(Vintens forlag 1978). Artikel af Annie Lætitias dattersøn
hofjuvelér Ove Dragsted.

Slutnote
Annie Lætitia og Jens Svendsen havde 4 døtre og en søn:
1) Elna g. Jantzen (1876-1945) OD.JSv 35-36.
2) Astrid Emily Svendsen (1877-1953) ugift, smst. 36.
3) Thora g. Landeker (1879-1940) smst. 36-38.
4) Jens Aage Marstrand, se det flg. kapitel.
5) Annie g. Dragsted (1887-1954) smst. s. 38-39.
Børnene af de to sidstnævnte var selvsagt fætre og kusiner,
men de var desuden halvfætre og halvkusiner gennem de
to sidstnævntes ægtefæller.
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Jens Aage Marstrand (1880-1964)' blev født i Dansk Vestindien og døbt i den danske lutherske kirke
på St. Thomas. Han tilbragte sine 5 første leveår i Vestindien, men sidenhen huskede han ikke meget
andet derfra end fornøjelsen ved at sutte på sukkerrør.
Da forældrene flyttede til Danmark, bosatte de sig i en flot Gentoftevilla2. Men de sendte
drengen hjemmefra som 10-årig og på en kostskole. Det er en gåde, hvorfor de gjorde det. Senere har
man forklaret, at drengen ikke passede ind i det fornemme og herskabelige hjem. Andre har gættet
på, at forældrene havde dybere pædagogiske bevæggrunde3. Men den måde, de senere tog ham ud af
skolen på, viste desværre, at de var uden fornuftige ideer om hans uddannelse, således som vi skal se
af det følgende.

Kostskolebarn, læredreng, ung i England
Kostskolebarn
Den 10-årige var fortvivlet. Når han kom på ferie
i forældrenes nye hjem, Villa Wulff i Gentofte,
skjulte han dele af skoleuniformen, så at han ikke
var reglementeret klædt og ikke kunne sendes
tilbage til skolen, førend tingene var fundet.
Eller han stak af hjemmefra om morgenen på
afrejsedagen og var ikke til at finde en hel dag.
Eller han beskadigede sig selv med vilje, så han
skulle lægebehandles. Eller han sprang ud af den
hestetrukne hyrevogn, når han blev ledsaget af en
tjenestepige på vej til stationen.
Men efter halvandet års tid, det var lang tid
for drengen, faldt han til på kostskolen, samtidig
med at forældrenes hus blev ham mere og mere
fremmed.
Jens Aages 6 år på Birkerød Kostskole blev
ham en god tid. Han klarede sig godt i skolen og
var en adræt og rap fyr, som udmærkede sig på
fodboldbanen og var afholdt af kammeraterne,
og han havde et ejendommeligt muntert forhold
til sine lærere. “Af mine Lærere mindes jeg4
med særlig Glæde den elskelige Lærer Scheller”;
til ham havde han et næsten fortroligt forhold i
forældres sted. Han holdt også meget af “den efter
min Mening værdifulde, men omstridte Lærer
facob Klinkby5, som ved sit ejendommelige Væsen
og sit kraftige Sprog frastødte mange”, men ikke
denne dreng. De to havde det fornøjeligt med
hinanden. Når drengen skulle overhøres i timerne,
henvendte Klinkby sig altid til ham med følgende

Jens Aage Marstrand som 8-årig.

Vellignende silhuetklip af svenskeren Ernst Ljungh 1888.
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svada: “Aage! Du er født i Vestindien, opfostret
i Mesopotamien, indtørret på Bessarabiens
højsletter, ernæret med skorpionfedt!”, hvorefter
man skred til dagens lektie. Drengen satte også
stor pris på skolens leder, forstander Piesner,
der senere blev forstander for blindeinstituttet
i København, og om ham fortalte han gerne
følgende historie: Engang i 15 års alderen var Jens
Aage forblevet på skolen i en ferie sammen med
nogle få kammerater. De fire håbefulde drenge
henvendte sig til Piesner for at bede om lov til at
ryge tobak i ferien på skolen, hvor det ellers var
dem forbudt. Piesner tøvede lidt, men gav dem så
følgende interessante svar, hvori både helvede og
himmel indgik: “Så ryg da for Satan! Men Gud
nåde jer, hvis jeg ser det!”
Samtidig med, at han havde en god
drengetid på Birkerød Kostskole, blev han med
årene temmelig ligeglad med forældrenes hjem,
som kunne have været hans andet barndomshjem,
men ikke blev det. “Ibogstaveligste Forstand betød
Kostskolelivet, at jeg blev revet op fra Hjemmets
Miliø. Det vestindiske Herskabspræg, som mine
Forældres Hjem aldrig formaaede at befri sig for,
blev mig efterhaanden fremmed”6.
Drengen adskilte sig fra hjemmet i sproglig
henseende. Hans mor sendte breve til ham på
engelsk, men han skrev altid på dansk til sine
forældre. Vigtigere end det skrevne sprog var
talesproget, “feg blev en dansk Dreng mellem
andre danske Drenge, og jeg blev hurtigt - ved
mere eller mindre blide metoder - kureret for den
uskønne Accent, hvormed mine ældste Søstre for
Livstid kom til at tale det danske Sprog. - Min Mor
og mine ældste Søstre foretrak at tale Engelsk,
medens jeg efter mine Søstres Udsagn skal have
vist Modvilje imod at benytte Engelsk i Forholdet
til dem”. Det er nævnt tidligere, at han kaldte
morens og søstrenes sprog for “det forbandede
kaudervælsk”.
Særlig følte han ubehag ved den stilighed
og den betoning af det formelle, som hans mor
prægede hjemmet med. “Det formfulde og
herskabelige Præg, som fandtes hjemme, bød
mig imod”. “Mange Spørgsmaal om Skik og
Brug bragte mig i et vist Modsætningsforhold til
Hjemmets Vaner”.
Nu var det på kostskolen, han trivedes.
“Mine Kostskoleaar i Birkerød 1891-97 var mig en
god Tid”. Imidlertid blev kostskolelivet afbrudt på
en uventet måde.
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Forældrene stopper drengens
uddannelse
Hans far havde i 1894-95 været på besøg i Dansk
Vestindien for at afvikle sine engagementer7,
men desværre blev resultatet nedslående. Selve
hans grossererfirma på St. Thomas blev solgt til
en kompagnon, som snød ham og rejste til USA.
Desuden måtte faderen stort set afskrive sine
tilgodehavender på St. Croix som uerholdelige.
Og hans to ejendomme på St. Thomas blev solgt
med tab. Hans nedtur er skildret af dattersønnen,
hofjuvelér Ove Dragsted, som oplyser, at
forældrene nu “måtte regne med at leve noget
mere indskrænket, end de var vant til” .
Derfor meddelte de drengen, at de ikke
havde råd til at holde ham i skole. Denne
sammenhæng bekræftes af ham selv: “Da min
Far i 1890'erne led et betydeligt økonomisk
Tab som Følge af Bedragerier begaaet af hans
Kompagnon i Vestindien, blev det bestemt, at
jeg skulle ud i det praktiske Liv”9. Desværre
“blev det bestemt” lige midt i et skoleår uden
hensyn til, hvad der var bedst for drengen. Han
var kommet i gymnasiet og klarede sig godt,
da forældrene ved skoleårets midte forlangte
ham overflyttet til præliminærklassen, som
kun var étårig og afsluttedes med den såkaldte
præliminærexamen. Skolens leder, forstander
Piesner, protesterede, fordi det var fagligt
uforsvarligt at foretage flytning midt i et skoleår.
Men forældrene insisterede og sagde, at ellers
måtte drengen ud af skolen uden examen. Det
endte med, at “min Overflytning kunde lade sig
gøre som en Undtagelse, takket være mine særlige
Forkundskaber i mit oprindelige Modersmaal fra
Dansk Vestindien”, for i præliminærklassen var
engelsk et hovedfag. I 1897 bestod han examen
og blev strax sendt til Jylland, hvor han spildte
nogle vigtige ungdomsår.
Hvordan gik det for forældrene, som
ifølge Ove Dragsted nu var nødt til at “leve noget
mere indskrænket”? Det var faktisk kun drengen,
som kom til at mærke “indskrænkningen”. Den
øvrige familie levede den samme herskabstilvæ
relse som hidtil, ja mere end det: På trods af de
økonomiske advarselssignaler fra St. Thomas fik
forældrene den fantastiske idé at lade sig bygge
et endnu større hus end den rummelige villa,
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de i forvejen boede i. Netop samme år, 1897,
da drengen blev taget ud af skolen og sendt til
Jylland, flyttede de selv ind i et stort nyt hus.
Drengen derimod, ham havde de ikke længere
råd til at betale for på den dyre kostskole.
Jens Aage blev sendt til Jylland. Her
skulle han spilde to år med at “stå i lære” i en
gammeldags købmands ”gård”, som var et levn
fra en svunden tid. Her købte man bøndernes
korn og skaffede dem i stedet købmandsvarer,
“kolonialvarer” hed de. Men branchen var ved
at uddø. Kornhandelen var på vej til at foregå
ad helt andre kanaler i andelsforetagender, og
landbruget var i fuld gang med at basere sig på
animalsk produktion gennem andelsbevægelsen.
Købmandsvarerne handledes i en helt anderledes
butiksstruktur. Borchs købmandsgård10 var et
levende museum".

Det indre af Borchs købmandsgård. Tv. den usædvanlig brede port.
Th.

den stolte hovedbygning,

opført

1595 med rigt udskåret

bindingsværk. Højt hævet knejser vejrhanen over den pragtfulde
gavlfacade, som ikke ses her, men ligesom porten vender ud mod
torvet.

Læredreng på et museum
Som yngste lærling begyndte Jens Aage
Marstrand sin arbejdsdag kl. 7 med at åbne
porten til købmandens gårde og lukke butikken
op, - kramboden blev den kaldt. Så skulle
drengen fyre op i tre kakkelovne og derpå gøre
nogle specielle varer klar til salg. Købmandens
hjemmebryggede brændevin skulle fordeles på
tre forskellige dunke, først den store dunk med
dagligdags brændevin, så dunken med den røde
etiket for den bedre kvalitet, sluttelig også noget
i dunken med guldetiketten for de købere, som
havde råd til det bedste. Tre priser, samme vare.
Så kom turen til frugterne fra de varme lande: Fra
en tønde svesker skulle han først fylde skufferne
for almindelige svesker; så fulgte skuffen for
svesker af særlig god kvalitet; og endelig skuffen
med luxussveskerne. Den brune sæbe blev fordelt
på samme måde: tre priser, samme vare.
Snart skulle Jens Aage af sted med træk
vognen. For i mellemtiden havde tjenestepi
gerne fra herskabshusene afleveret lister over
de varer, som han skulle bringe til dem: mel og
sukker og øl og klipfisk og oste og petroleum og
utallige andre daglige fornødenheder, men også
købmandsgårdens berømte specialiteter af brasi
liansk kaffe, indisk the, spanske svesker, græske
rosiner og østerlandske krydderier.

Når Jens Aage kom tilbage med
trækvognen, var bøndernes vogne forlængst
rullet ind gennem porten til købmandsgårdens
tre store gårdspladser. Ofte var der i hundredvis
af alle slags køretøjer. Bøndernes heste blev
opstaldet i de lange, lange staldbygninger; men
piskene tog gårdskarlen sig af, - for at de ikke
skulle blive stjålet, sagde han, men dermed
havde han jo også et pant for de drikkepenge,
han regnede med!
Jens Aage færdedes hjemmevant i alle
de bygninger, som omgav de tre gårdspladser.
Her lå pakhus ved siden af pakhus, hvor sække
og kasser og tønder blev hejset op fyldt med
sukker og salt og sæbe og klipfisk osv.; her lå
også den store lade og loen, hvor tærskerne
havde travlt i høsttiden, brændevinsbrænderiet,
som altid duftede sødt af snaps og bærme,
bygninger til oplag af tømmer og jern, de
umådelig lange hestestalde, lagerbygninger
til den nymodens petroleum og meget andet.
Jens Aage oplevede det hele som en by i byen.
Men udefra såe man kun det smukke forhus,
en pragtbygning fra 1595 med en overdådigt
udsmykket bindingsværksgavl ud imod torvet.
I dén fandtes butikken eller kramboden. Og her
havde Jens Aage uophørligt travlt med at fylde
hylder og skuffer påny med varer fra pakhusene
og lagerbygningerne.
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Foran butiksdisken var der et rummeligt
lokale, kaldet dielen, “hvor Omegnens Bønder
i Dagens Løb bænkede sig og fik udskænket
gratis Snaps eller Bitter til den medbragte Mad”,
skrev Jens Aage Marstrand senerel2. Her mødtes
bonden og hans kone, efter at han havde handlet
korn med købmanden, mens hun var gået ud i
byen for at sælge sine produkter af æg, smør,
høns, uld m.m.
Hen mod aften kørte de sidste bøndervogne
ud fra porten ved 17-tiden, men det betød ikke, at
arbejdsdagen var forbi, for nu skulle der ryddes
op inde og ude efter de mange kunder. Det, som
Jens Aage fandt morsomst, var at gå på rottejagt
med købmandens to terriere, dels på de store
gårdspladser, hvor halm fra vognene flød overalt,
dels inde i staldene, hvor der var levninger fra
hestenes foder. Han har skildret det således:
“Om Fredagen, som var Torvedag13, samledes
som Regel et Par Hundrede Bøndervogne i de tre
Gaarde, som hørte til Købmands-forretningen.
Saa var der fuldt op at gøre, og i Dielen gik det
livligt til. Efter en saadan Dags Begivenheder
var det en særlig Spas at gaa paa Jagt sammen
med Købmandens to Foxterriere efter Rotter i
Staldene, hvor meget Foder blev spildt. En Snes
Rotter var kun en maadelig Fangst”.
Hans arbejde sluttede kl. 21, men om
søndagen allerede kl. 12. På hverdagene blev
nogle kunder ofte siddende i butikken til ud
på aftenen. “Det var min sidste Pligt at slaa de
store Skodder ned fra Loftet til Butiksdisken,
saa at selve Butikken blev afspærret fra Dielen ”.
Stamgæster og folk fra nabolaget blev ofte sidden
de en stund i den halvmørke diele for at snakke.
Snapseglassene havde Marstrand jo lige fyldt op.
Og tobaksdåsen stod fremme til fri brug.
Hans 2. år i Kolding bragte dén afvexling,
at han fik fri en time før, altså allerede kl. 20, for
at gå til undervisning på Kolding Handelsskole.
Eleverne kom fra en arbejdsdag på 10-11 timer,
så undervisningen måtte indrettes efter, at de
var temmelig trætte. De var mere oplagte til at
komme hjem i seng end til at indvies i dybsin
digheder om débet og krédit.
Allerede efter det første år skrev Jens Aage
Marstrand indtrængende til sin far om at måtte
komme fra Kolding, fordi han ikke lærte noget
dér. Men hans far var forankret i Vestindiens
forældede handelsliv og havde helt forældede
forestillinger, som ikke kunne bruges i andelsbe-
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Datidig tegning af Borchs krambod. Man ser de store skodder, som

Marstrand skulle slå ned for at afspærre butikken fra dielen. Så kunne
folk blive siddende dér efter kl. 21 og snakke og ryge tobak.

Dielen ses ikke på billedet, men befinder sig til højre for billedets
kant.

vægeisens tidsalder, så han satsede på, at sønnen
gennemførte sin “læretid”. Det blev sidste gang,
forældrene fik lov til at styre hans liv. Han var nu
fyldt 18 år.

Over England til københavnsk
erhvervsliv
Den unge mand skrev til sin morbror, Julius
Marstrand14 (1859-1942), som i England havde
et agentur for den københavnske fabrik Atlas,
og hos ham arbejdede han 3 år fra begyndelsen
af 1900. Under hele sit ophold i London boede
han på et pensionat i den sydvestlige bydel
South Brixton, og gennem andre unge, som
han traf dér, fik han kontakt med Brunswick
Football Clubl5. “feg var stolt af som den eneste
“foreigner” at blive optaget som Medlem”, skrev
han senere; han blev udtaget til at spille på
klubbens kamphold, og mellem sine kæreste
personlige papirer opbevarede han de postkort
fra klubben, hvorved han blev indkaldt til at
spille på klubholdet imod diverse rivaliserende
klubber. Hans ophold i England faldt netop på
Boerkrigens tid. “Jeghusker den overstrømmende
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Glæde, som greb alle dén Dag, da Krigens
endelige Afslutning blev kundgjort'6. De ellers
saa beherskede Englændere og Englænderinder
opførte sig som kaade Børn paa Gaden ”, sang og
dansede og kastede deres hatte højt i vejret.
Så tog han hjem for at aftjene sin værnepligt i
1903 på Kronborg, hvor der endnu dengang var
kaserne.
Nu fik han nogle vigtige velyndere. Det var
store københavnske erhvervsfolk, som fik øje på
den unge mand. “I Aarene 1904-190617 var jeg
ansat i Vacuum Oil Company i København, under
generaldirektør Ernst Michaelsen. Han var en
meget moderne indstillet Forretningsmand, og jeg
tillægger min Uddannelse hos ham overordentlig
stor Betydning”. Denne ansættelse i Vacuum Oil
fremtræder som en solstrålehistorie. Da Jens Aage
Marstrand er sygemeldt en tid i 1905, sender
direktør Svanholm (for Danmark og Norge) ham
et brev, som er hält ud over det sædvanlige:
”Det glædede os for nogen Tid siden at erfare,
at De for saa vidt allerede da var rask, og at det
kun var Smittefaren, der forhindrede Dem i at
optage Deres Arbejde herpaa Kontoret. Vi véd saa
udmærket godt, at De, der sprudler af Ungdom,
Liv og Energi, omtrent med Magt maa holdes
hjemme; men netop derfor have vi ment at ville
benytte Lejligheden til at sige Dem, at De under
ingen Omstændigheder maa presse paa for at
komme herind, inden Lægen giver Dem Tilladelse
dertil. Naturligvis savne vi Deres gode Assistance,
men dog mindre, end vi havde tænkt os, hvilket
kun tjener Dem til Ære, idet De har forstaaet at
sætte Deres Assistenter saadan ind i Afdelingens
Arbejde, at denne i enhver Henseende har

fungeret til vor fulde Tilfredshed, medens De har
været borte”'*. Halvandet år senere fik han en
henvendelse fra selskabets generaldirektør: “Da
han gerne ville forfremme mig, tilbød han mig i
1906 en Stilling ved Firmaets Afdeling i Odessa19
jeg benyttede imidlertid ikke Tilbudet, fordi min
Far meget nødig saa sin eneste Søn rejse” (eller
måske snarere, fordi han selv nødig ville rejse, for
han var ved at forlove sig!) “I Stedet anbefalede
Direktør Ernst Michaelsen mig til Direktør
Benny Dessau ved De forenede Bryggerier”, dvs.
Tuborg.
Det er ikke muligt for os nu hundrede år senere
at finde ud af, hvorfor han kun blev i 2 år i
Vacuum Oil, hvor han var i den grad påskønnet.
Selv efter at han var fratrådt, var der de varmeste
relationer mellem parterne, og generaldirektøren
sendte ham følgende højst bemærkelsesværdige
brev fra Moskva20: “Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer
neuen Stellung, wo Sie sich hoffentlich eine
gute Zukunft sichern werden. Ich danke Ihnen
für Ihren treuen und zuverlässigen Arbeit (tysk
grammatik interesserede åbenbart ikke). Und es
freut mich ganz besonders zu hören, dass Sie
diese als einen wertvollen Teil Ihrer Ausbildung
betrachten ”.
I
Tuborg-bryggerierne
blev
han
salgsleder med større og større ansvarsområde.
Det er interessant, at selvom han manglede
uddannelse, så må han have haft naturlige evner
for administration og arbejdstilrettelæggelse.
Han var selv meget bevidst om sine evner, for
han skrev senere, at “efterhaanden syntes jeg,
det gik for langsomt med Avancement”2'. Det
hang sammen med, at han var blevet forlovet.
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Han lærte sin kæreste at kende gennem sin lillesøster Annie22. De to piger var klassekammerater på
Nathalie Zahles kursus for privatlærerinder; derfra blev de dimitteret sammen i 1905. Således traf
Jens Aage Marstrand gennem sin søster den unge pige, som han senere giftede sig med. Hendes navn
var Vita Rygaard23 (1889-1938).

Mødet med Rygaard-familien
Tagesminde
Hendes barndomshjem var et stort handels
gartneri, som strakte sine jorder i Gentofte,
førend dette sogn blev en tæt bebygget forstad.
Dets navn var Tagesminde24 (første del af ordet
udtales ubetonet, trykket ligger til sidst som
i Kerteminde), og det ejedes og blev drevet af
Vita Rygaards far. Det lå som en stor frodig
oase mellem Bernstorff slots skov mod nord,
strandengene ud mod Øresund og de vidtstrakte
marker ind over land. Denne store opdyrkede
enklave, en vældig have, bredte sig over 5
ha land med sine frugttræer og drivhuse og
grønsagsarealer og blomsterbede og bærbuske.
Inde på ejendommen boede familien i et langt
og rummeligt hus, hvorfra der var udsigt ud mod
Øresund.
Hendes far, Viggo Rygaard25, som ejede det
store gartneri, var en velhavende mand af kendt

Stuehuset på Tagesminde. Prospektkort fra o. 1900.
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jysk møllerslægt. Selv om stedet blev kaldt et
handelsgartneri, var han bestemt ikke god til at
være handelsmand; han egnede sig til forskning
og til at fremelske nye arter, for han var udpræget
videnskabeligt anlagt. Han kaldte sig gartner,
men var i virkeligheden en experimenterende
forsker. “En lærd gartner” kalder Marstrands
søstersøn, den senere hofjuvelér Ove Dragsted,
ham26og fortsætter: “han elskede blomsterne,
buskene og træerne og kunne have givet strålende
forelæsninger om dem, men salgsmand blev han
ikke”. Tagesminde blev i faglige kredse betragtet
som en mønsterbedrift27, og dets produkter var
blandt de mest efterspurgte. Frugter og bær
fra Tagesminde blev undertiden omtalt i de
københavnske dagblade, for på udstillinger
brillerede de.
Den anden side af hans liv var poesien.
Ofte trak han sig ind i sit studerekammer med
bøger og tidsskrifter. Han læste fremmede sprog
og fulgte nøje med i faglige blade fra det store
udland. Men de store digtere og deres poesi
fyldte hans sjæl.
Viggo Rygaard var blottet for økonomisk
sans, så Tagesminde gav ikke overskud som han
delsgartneri. Det forhindrede imidlertid ikke, at
familien levede godt og elskede at holde fester
på den store ejendom. For at bringe balance blev
der tyet til flere løsninger. Den ene var at udleje
to sommerboliger, udstyret med eget køkken, i
deres store hus til familier, som ville “ligge på
landet” om sommeren, og som ofte kom igen år
efter år. Den anden var, at Dagmar gav musikun
dervisning, og dét kom der en god extra indtægt
ud af. Den tredie var at frasælge villaparceller,
men der blev kun solgt to.
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Hans hustru, Dagmar Dragsted28, som
var opvoxet i det indre København, oplevede
Tagesminde som et paradis og hjemmet som et
slot, hvor hun var borgfrue. Hun var et udpræget
musikmenneske. Som pianist var hun virtuos.
Hun har givet koncerter alene såvel som sammen
med andre kunstnere. Datidens store danske
violinist Fini Henriques optrådte ofte sammen
med hende. Tagesminde var præget af hendes
spil.
Ganske vist gav Dagmars pianoundervis
ning indtægt. Men nogle kunstnere, som sjæl
dent havde kontanter at give for deres børns
undervisning, betalte i naturalier. Sådan var
det med maleren Viggo Langer, som hørte til de
nære venner; han betalte med malerier, og dét er
forklaringen på, at der i Jens Aage Marstrands og
Vita Rygaards hjem hang så mange Langer-ma
lerier. Trods det nære forhold til malerfamilien,
kom der af og til en kurre på tråden, men efter
sin natur glemte Dagmar hurtigt alt uvenskab.
Typisk for hende er følgende bemærkning til
kokkepigen på Tagesminde: “Marie! Du skal
huske mig på, at jeg er vred på fru Langer!”
På Tagesminde oplevede Jens Aage
Marstrand mange strålende fester, og i det
hele taget kom der mange gæster. En af de
ejendommeligste var Dagmars farbror, den
barokke Søren Dragsted (1834-1915), der af
mange anses for at være modellen til forfatteren
Gustav Wieds hovedperson i romanen Knagsted29.
Under et middagsselskab stod husets svigersøn
som ung på den åbne veranda og kikkede på en
stor gruppe, der efter bordets glæder var søgt
ned på græsplænen. “Sikke mange mennesker”,
bemærkede Jens Aage Marstrand. “Jeg ser kun
ét menneske”, gnækkede onkel Søren, - resten
var kvinder. Hans brorsøn spurgte ham engang,
hvorfor hans buxer aldrig var presset, som det
ellers var skik, så at han altid gik med “knæ” i
buxerne. Det blev han slet ikke fornærmet over,
men gav sig strax til at forklare, hvor uendelig
nødigt han ville undvære dem: “De er til minde
om min audiens hos paven i Rom. Dér kravlede
jeg på mine knæ op ad alle trapperne for mine
mange synders skyldi”
At være gæst på Tagesminde var om som
meren yderligere interessant på grund af det pud
sige liv, som for alles øjne udfoldede sig hos de
kongelige naboer på Bernstorff Slot. At se prinser
og prinsesser holde væddeløb på dén tids utrolig

høje cykler, morede Jens Aage Marstrand, når
han besøgte husets datter, som blev hans hustru.
Han blev også vidne til, at den russiske czar, som
til daglig levede med fare for sit liv under stadige
attentatforsøg, slog sig løs her som et føl uden
bekymringer i det lille eventyrland; han elskede
fx at tage haveslangen og gemme sig i et buskads,
og derfra oversængede han pludseligt nogle in
tetanende prinsesser med vand.

Vita Rygaard, datteren fra Tagesminde
Derude på Tagesminde i det landlige Gentofte
kom Vita Rygaard (1889-1938) til verden som
hjemmets førstefødte, og her havde hun hele
sin opvæxt omgivet af marker og skove og det
blånende Øresund. “Min første skolevej gik
ad en nedtraadt Marksti gennem Kløver og
Korn”30. Skolen var frøken Sidenius’ skole inde i
landsbyen tæt ved Gentofte kirke.

Vita Rygaard, da hun som 21-årig blev gift i 1910 med Jens Aage

Marstrand.
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Viggo Rygaard læste bøger med hende og
overvågede hendes skolearbejde. Musikaliteten
arvede hun fra sin mor, Dagmar Dragsted,
som underviste hende fra lille pige og gjorde
det med en charmerende blanding af alvorlig
målrettethed og munter impulsivitet.
Som meget ung kom hun på Nathalie
Zahles institut for privatlærerinder. Det var en
toårig uddannelse, hvor eleverne gennemgik
4 “hold”, hvert på et halvt år. Det virker helt
besynderligt, at det kunne lade sig gøre for en
15-årig at blive optaget. Endnu mærkværdigere
er det, at hun ikke alene fik lov at springe det
1. hold over, men også en del af det 2. hold. Da
alt på Nathalie Zahles skoler var nøje planlagt
og grundigt gennemtænkt, må skolen på en eller
anden måde have prøvet hende og fundet ud af,
hvilket klassetrin hun passede til. I alt fald står
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der på afgangsbeviset fra slutningen af 1905:
“Hun har gennemgaaet 2det, 3d,e og 4de Hold, dog
2del kun til Dels”3'. Alligevel var afgangsresultatet
mærkværdig godt; hvordan kunne det gå til? Det
var der en simpel forklaring på, mente hendes
to år ældre klassekammerat Annie, som var
Marstrands søster:
“Hendes far læser med
hende derhjemme!” Og det skal nok have været
rigtigt, så afgangsbevisets superlativer skyldtes
lige så vel Viggo Rygaard.
Færdig som 16-årig fik hun stillinger som
lærerinde hos nogle præstefamilier på landet32.
Hun var 21 og Jens Aage Marstrand var 30, da
de i 1910 blev gift i Gentofte kirke. Brylluppet
blev fejret på Tagesminde, hvor gamle og unge
fra begge familier i stort tal samledes til fest med
dans og fyrværkeri.
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At flytte fra hovedstadsområdet til Fyn passede Jens Aage Marstrand særdeles godt. Han var ikke i
nogen konflikt med sin familie, men deres sammenkomster havde for ham en bismag, som han ikke
brød sig om. Hans mor satte tonen, og den var selvhøjtidelig. Han havde aldrig villet indrulleres i sine
søstres efter hans mening alt for ærbødige forhold til det såkaldte “konsulpar”, og nu forlod han for
bestandig sine forældres og søstres verden.
I 1912 søgte og fik han ansættelse på “Bryggeriet Odense”. Stillingen kaldtes inspektør, men
sagen var, at bestyrelsen ønskede en kronprins for direktør Johan Bloch, som var svagelig, skønt han
ikke var gammel. Kun 6 år senere døde direktøren. Bestyrelsens formand, konsul Fl. Hey, kom nogle
dage senere ind på kontorerne, og da en kontordame ytrede noget om en kommende direktør, vendte
Hey sig om og udbrød: “Ja, men det skal Marstrand jo være”.

Marstrand-hjemmet i Odense
Bryggeridirektøren
“Det vedtoges at antage Marstrand Svendsen
som Direktør med en Gage af 6.000 Kr. og 1.000
Kr. i Huslejegodtgørelse”, læser man i Bryggeriet
Odense's bestyrelsesprotokol33 i november 1918.
Opdelingen af beløbet skyldtes skattetekniske
hensyn, for man betalte kun skat af selve gagen,
ikke af frynsegoder. Hans løn var det dobbelte af
en bryggeriarbejders 34.
I august 1919 er det den nye direktør
selv, der fører pennen i bestyrelsesprotokollen
med sin faste og regelmæssige skrift:
“Fra
Direktøren forelaa Forslag om forskellige
Udvidelser og Nyanskaffelser, der tilsigter at
bringe Bryggeriets Ydeevne op med ca. 25%. Det
vedtoges at erhverve Ejendommene Nr. 21 og Nr.
31 i Holsedore” (nabogaden). Bestyrelsen har
åbenbart været tilfreds med, at der var kommet
nye boller på suppen, for på samme møde
vedtoges en forhøjelse af direktørens faste gage
fra 6.000 til 9.000 kr. om året. Og i november
1920 læses: “Det vedtoges at sætte Direktørens
faste Gage til 12.000 Kr. årligt”.35
Den nye odenseaner fik i byen ry af at
være en utraditionel mand. Han var en ivrig mo
torcyklist, indtil børneflokken voxede; han var
stærkt fodboldinteresseret; han var fast tennis
spiller i OB (Odense Boldklub); han var med i en
lille gruppe af fiskekammerater, som med mel-

Karikatur. Jens Aage som ung bryggeridirektør.
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lemrum drog på tur til Karup å ved Skive. Hans
påklædning om vinteren var ikke den normale
overfrakke, men en kort jakkelignende frakke,
som gav ham et sporty udseende.
Vi genfinder dét indtryk i en avisnotits i
193036, da han fyldte 50: “Direktør MarstrandSvendsen er hverken 'sat'i den Forstand, at han
er mindre levende end før, eller udrustet med
nogen omfangsrigLegemsfylde. Han er Typen paa
den sportstrænede, energiske Forretningsmand.
Bryggeriet har ikke været narret med Direktør
Marstrand-Svendsen. I ham har Bryggeriet en
Mand med Energi og Initiativ”.
Han var komplet usnobbet. Han og dom
kirkens organist tog på fisketure sammen med en
skomager og en smed. At skomageren sidenhen
oparbejdede en skotøjsfabrik, og at smedjen ud
viklede sig til at blive en af landets største auto
matfabrikker, - det stod ikke skrevet på forhånd.
Jens Aage Marstrand færdedes med naturlighed
og venlighed mellem høj og lav. Det var en ejen
dommelig oplevelse for hans søn at færdes med
ham til fods inde i byen. “Goddag, hr. justitsråd”,
hilste han med sit vindende smil og svang sin
hat med en festlig dyb håndbevægelse. “Goddag,
Peter Jensen”, “Goddag, hr. etatsråd”, “Goddag,
slagter Madsen” - og over for høj og lav altid det
samme fejende sving med hatten!

Kastanievej og Skagbohuse
Efter at have fået flere børn købte han eget hus37
i et attraktivt område38, et “moderne” hus med
karnap og lukket veranda og to altaner ovenpå.
Det var et rummeligt hus med høj kælder;
dernede lå to pigeværelser med eget toilet; dér
var også ølkælderen (ikke blot med øl, men med
appelsinvand og rød sodavand ad libitum!),
kulkælder, vaskekælder og strygestue med en
6-kantet ovn, hvor der var plads til 6 strygejern
for strygej omfruerne, som tog fat, efter at
vaskekonerne dagen før havde klaret deres side
af sagen.
Det var en moderne by, Marstrand slog sig
ned i. Der gik sporvogne gennem det store villa
kvarter, de var farvestrålende røde
I stuerne var der ikke frit slag for børnene.
Dagligstuen med de mange empiremøbler af ma-
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De røde sporvogne satte deres præg på Odense. Her ses to af dem nær
Marstrand-hjemmet. På billedet er den fjeneste vogn kørt ind på et vi
gespor, hvor den venter på, at den modkørende vogn (den nærmeste)

vil suse forbi. Vigesporet lå ved skovbrynet til Hunderup skov, men

ellers var der normalt dobbeltspor gennem byen.

hogni med indlagt citrontræ var trods sit navn
på ingen måde den daglige opholdsstue; derinde
blev der drukket the. Herreværelset var det faste
opholdsrum for husherren og hans hustru. Når
de havde snakket sammen efter aftensmåltidet,
læste de nogle af aviserne (to københavnske og
fire odenseanske!); hun læste mange bøger lige
som sin far på Tagesminde. Jens Aage Marstrand
åbnede derimod sjældent en bog, men var en
flittig avislæser; han løste krydsord (kryds-ogtværs) og lagde kabaler, hvilket interesserede
børnene umådeligt, hvis de fik lov at være til
stede; det var så gådefuldt, hvis kabalen ikke
“gik op”, men befriende, når den gjorde det.
Midt i 1920'erne blev to nye møbler an
bragt i herreværelset: et ganske lille bord, som
der stod en mystisk kasse ovenpå, og et enormt
horn, som blev ophængt i rummets ene hjørne højt
oppe. Kassen og hornet stod åbenbart i forbindelse
med hinanden, for hvis husherren fra sin lænestol
drejede på en af kassens knapper, kunne han være
heldig og få noget musik eller endog noget, der lig
nede menneskelig tale, ud af hornet deroppe. Det
blev påstået, at lydene kom ovre fra København,
hvad der dog forekom helt usandsynligt. I løbet af få
år blev dette magiske udstyr forbedret, og der blev
anskaffet hovedtelefoner. Dér sad så Vita Rygaard
og deltog i noget så utroligt som franskundervis
ning med en lærer, som sad ovre i hovedstaden,
medens Jens Aage Marstrand ufortrødent fortsatte
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sine kabaler og sin kryds-og-tværs. Men en gang om
ugen samledes hele familien om vidunderet, for så
kunne man høre Jens Lochers “Familien Hansen”,
en serie komiske familiesituationer, en ny hver
uge gennem mange år. Det var underholdning på
en hélt ny måde til fryd ikke bare på Kastanievej i
Odense, men overalt i Danmark.
Lørdag aften var familielivets højde
punkt. Efter radioen samledes forældre og børn
og eventuelt en legekammerat omkring flygelet,
og så blev der sunget og sunget i et par timer.
Det var først og fremmest fædrelandssange og
sønderjyske sange, for det var jo kun få år efter
Genforeningen i 1920 med tabet af Flensborg.
Der blev også sunget mange romantiske sange
som “Flyv fugl” og “Dejlige Øresund” og “Lette
bølge, når du blåner”. Salmer blev der ikke sun
get, men Ingemanns og Weyses aftensange var
højt i kurs, “Der står et slot i Vesterled”, “Bliv
hos os, når dagen hælder”. Efter et veldækket
thebord sluttede aftenen med en times kortspil,
altid rommy; præmierne til vinderne var be
skedne, men højt værdsatte: to små terninger
chokolade. Taberne fik samme præmier.
Familiens bilture om søndagen foregik i
en Nash, model 1918. Det var en stor rummelig
kalechevogn, hvor der om vinteren var så koldt,
at bilturene måtte opgives. løvrigt trak vinden
altid ind gennem vognen; derfor var den fyldt
med uldne rejsetæpper, som man kunne pakke
sig ind i. Men om sommeren i godt vejr blev ka
lechen slået tilbage; det var dejligt at køre i den
friske sommerluft, og man kørte jo i et adstadigt
tempo, for hastighedsgrænsen var 60 km i timen.
Det var i denne vogn, at familien engang var på
tur med bl.a. sønnen Otto og barnepigen Hulda,
som elskede at klæde sig med spraglede tøjer
og store hatte; drengen må åbenbart have glemt
Huldas tilstedeværelse inde i bilen, for pludse
lig stirrede han ud i det fri og råbte: “Dér står
Hulda!”, og så pegede han på en jordbærmark,
hvor der var opstillet et mægtigt fugleskræmsel.
Hulda sagde sin stilling op.
Den gamle utætte bil blev senere udskiftet
med en ny lukket vogn, en firedørs Nash årgang
1928. I den drog familien frem og tilbage til det
store sommerhus, som Jens Aage Marstrand
havde ladet bygge direkte ned mod Storebælt
i Skagbohuse få km nord for Nyborg. Ofte gik
søndagsturene dertil. Det hørte til børnenes
gode barndomsminder, at der blev sunget me

get i bilen. Forældrene og de fire børn sang ofte
trestemmigt. På hjemturene, når mørket faldt på,
medførte sangen, at vejen faldt kort, og man var
hjemme, før man vidste deraf.
Om
sommeren
boede
familien
i
Skagbohuse i skoleferien, som varede 6 uger.
Jens Aage Marstrand havde som regel kun to
ugers ferie, så de øvrige sommerdage kørte han
dagligt frem og tilbage mellem sommerhuset og
Odense; også lørdag var arbejdsdag; men afstan
den var kun 30 km.

Odense-familiens sommerhus i Skagbohuse nord for Nyborg strand.

Det blev tegnet af Jens Aage Marstrands slægtning, arkitekt Knud
Brücker (dattersøn af dén Troels Marstrand, som stiftede fabriken

Glud&Marstrand). Det lå på en 10 m høj skrænt ned mod den brede
strand langs Storebælt. På billedet ses sønnens telt, det var slået op

lige ud til stranden. Fra stranden gik Marstrands badebro ca. 20 m ud
i vandet, og mellem brohovedet og en stor pæl ude i nærheden af 1.

revle var familiens jolle fortøjet. Efter strenge vintre med storme ogis

måtte mange af pælene fornyes. Ligesom man kender fra Strandvejen
langs Øresund, sådan havde de velhavende odenseanere nord for
Nyborg normalt hver deres egen badebro.

Jens Aage Marstrand som familiefar
Ganske vist var Jens Aage Marstrand en uhøjtide
lig og ligefrem type, men som familiefar var han
ret streng. Han var dén, som alle måtte rette sig
efter, for han tålte ikke, at hans dagligdags rytme
blev forstyrret. Når han om morgenen havde ta
get sit kolde brusebad, altid kun koldt, ringede
han temmelig gennemtrængende tre gange fra sit
soveværelse, så at det elektriske ringesystem gav
genlyd over hele huset. Direktøren var stået op!
Nu blev der nervøsitet i køkkenet, hvor pigerne
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skulle færdiggøre hans morgenmad. Ægget skul
le kokkepigen koge med uhr i hånd, 3 minutter
og 45 sekunder (hønseæg var dengang lidt min
dre end sidenhen). Vigtigst af alt var theen. Han
prædikede for hver ny kokkepige, at det ikke
drejede sig om, at vandet skulle være kogt, men
derimod kogende; han forklarede børnene, at det
ikke handlede om perfectum participium, men
om præsens participium. De undrende fynske
piger slap dog for at lære latin af direktøren. Og
så gik det af sted til bryggeriet på cykel eller med
galocher og paraply.
Han kom hjem i middagspausen, og efter
frokosten krævede han total stilhed i huset, så at
han kunne sove en halv time. De børn, som en
dag kom tidligt hjem fra skole, gjorde vel i ikke
at benytte hoveddøren ved den tid, men liste ind
ad køkkendøren til kokkepigen og blive dér, ind
til faren var drevet over, og man hørte direktøren
forlade hjemmet.
Om aftenen ville han have fred sammen
med sin hustru i herreværelset. Børnene skulle
ikke forsøge at dyrke familieliv med ham und
tagen lørdag og søndag. Ved 21-tiden tog han
sin ejendommelige korte frakke på, udstyrede
sig eventuelt påny med paraply og galocher, for
han gik en aftentur hver aften i næsten al slags
vejr.
Han var et udpræget hjemmemenneske.
Når parret skulle ud til selskab, jamrede han sig
højlydt. Kraveknappen trykkede, flippen gene
rede, lakskoene var ubehagelige, og i det hele
taget: tanken om at skulle sidde til bords ved
et middagsselskab i flere timer plagede ham. Det
mærkelige var, at når han først var kommet af sted,
var han en livlig og elskelig middagsherre, som
alle kunne mærke på, at her var han rigtig i sit es.
Et hjemmemenneske var han. Han gentog
indtil trivialitet det engelske ordsprog “My home
is my castle”. Hans døgnrytme var bestemmende
for husets rytme. Men det var ikke ham, som gav
hjemmets liv dybde39.

Jens Aage Marstrands hustru
Det var Vita Rygaard, som fyldte hjemmet med
indhold. Den, som ikke kunne se det, ville i
hvert fald ikke kunne undgå at høre det.
Når hun om aftenen sad ved flygelet,
genlød huset af hendes musik. Oppe på 1.
sal sov børnene ind til Haydns og Mozarts og
Beethovens sonater, til Schuberts impromptuer
og Chopins fantasier og Brahms' ungarske dan
se. Det var vidunderligt at putte sig i barnesen
gen og først bede aftenbøn med mor eller far og
derpå ligge og lytte til de dejlige musikværker,
som naturligvis med årene blev gode og kære
bekendte. Senere i livet oplevede børnene, efter
deres mors død, hvor megen musik de kendte ud
og ind uden at vide det.

Vita Rygaard ca. 40 år, da den odenseanske Marstrand-familie flyttede

til villaen på Kastanievej.

Huset havde både et flygel og et klaver, og
der blev spillet megen firehændig musik. Senere
slægtled, som læser disse linier, vil undre sig
over, at der også blev spillet orkestermusik, be
rømte ouverturer eller hele symfonier af Haydn
og Mozart, alt udsat for firehændigt klaver! Man
var nøjsom dengang, mange årtier før den elek-
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troniske musik holdt sit indtog med krav om en
forvænt perfektionisme.
Søndag aften lød programmet på kam
mermusik, oftest trioer, hvor den ældste datter
spillede violin og en ven af huset cello, senere
også kvartetter. Det var smukt at høre og interes
sant at se på for de mindre søskende, når de fik
lov at være oppe.
Møderne i Sønderjysk Forening og Høj
skoleforeningen var vigtige for hende. Hun var
stærkt nationalt indstillet og engageret i den
sønderjyske sag til fordel for de danske, som ved
grænsedragningen i 1920 var blevet efterladt syd
for grænsen i Flensborg og det øvrige Sydslesvig.
Hun tog altid sin søn Otto med til møderne, lige
fra han var i 10 års alderen. Ikke ret meget andet
kom i dén grad til at præge ham for livet.
Vita spillede i perioder til salmesangen på
Odense Amts Sygehus ved de ugentlige andag
ter, som blev holdt af hendes fars barndomsven
provst Anders Kløvborg. Hun var selv en ret flit
tig kirkegænger. Sjældent ledsagede Jens Aage
Marstrand hende, men det hændte. Hun bad
aftenbøn med hvert enkelt af børnene og lærte
sin mand at gøre det. Det var ellers ikke noget
han var vant til, for han var jo blevet sendt hjem
mefra, da han kun var et tiårigt barn.
Vita Rygaard blev i tiltagende grad hjem
søgt af asthma. Når hun havde været ude at gå
nogle byærinder, fik hun oftere og oftere sine
asthma-anfald, og det var skrækkeligt for bør
nene at se deres egen mor indånde røgen fra det
brændende asthma-pulver, som var datidens
eneste lægemiddel, kæmpende med åndedræt
tet, som var hun ved at kvæles, medens tårerne
flød ud af øjnene. Fra omkring 1930 blev syg
dommen voldsommere. Nu fik hun asthma-an
fald hver nat, og for Jens Aage Marstrand var det
en gru at vågne op og se sin hustru lide uden at
kunne hjælpe hende ret meget; han følte hende
nær kvælningsdøden.

Lægerne anbefalede, at hun i de fugtige
vintermåneder rejste til lande med bjerge, for
di de mente, at en tyndere og lettere luft ville
være gavnlig. Hun rejste på vinterophold til
bl.a. Norge, Svejts og Italien, men det er tvivl
somt, om det havde nogen virkning på syg
dommen, for den blev værre og værre. Hendes
fysik blev svækket, lungerne blev alt for store,
hjertefunktionen uregelmæssig.
Kræfterne
svandt, så at hun i stadig længere perioder var
sengeliggende.
Når noget lå hende på sinde, formede hun
det undertiden skriftligt. En bestemt strofe af
den engelske poet Longfellow indprentede hun
sine børn, fordi den udtrykte hendes eget livs
syn, og hun oversatte den.

Not enjoyment and not sorrow
is our destined end and way,
but to act, that each tomorrow
find us farther than today.
Lad ej nydelsen, ej sorgen
i din grotid væksten hæmme;
lær at handle, så hver morgen
finder længere dig fremme.

En sommerdag i 1938, da hun var 48 år,
meddelte familiens utrættelige huslæge, at næste
dag ville Vita Rygaard dø. Hun var afkræftet, men
åndsfrisk. Næste morgen samledes Marstrand og
børnene, og hun talte med dem hver især om de
res fremtid. Familiens kære gamle onkel, provst
Anders Kløvborg læste et kort bibelord og lyste
velsignelsen.
- Mange, mange år senere reflekterede børnene
over det skete; men dengang, i dén tidsalder, var
der ingen almindelige mennesker, som drøftede
eller blot tænkte over dét, som i senere slægtled
blev kaldt aktiv dødshjælp.
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Allerede kort før dødsfaldet var det odenseanske Marstrand-hjem på Kastanievej ophørt. Nogle af
børnene var fløjet fra reden og andre i færd dermed, og deres barndomshjem var blevet fraflyttet. Det
hang sådan sammen:

Kriseår - Krigsår
Marstrand skifter direktørstilling
Bryggeridrift i Odense var en problematisk sag.
Intet andet sted i Danmark lå der to bryggerier
i samme købstad. I Århus og Aalborg kunne det
stedlige bryggeri koncentrere sig om konkurrencen
med det københavnske øl. Men i Odense lå to
lokale bryggerier i krig med hinanden indbyrdes.
Marstrand blev ansat i 1912 som merkantil
leder og i 1918 som direktør for det mindste af de
to bryggerier. “Bryggeriet Odense---- nåede kun
op på et salg, der var godt en tredjedel af Albanis.
I 1920'rne kom de to bryggeriers salg imidlertid
på niveau”40. Kunderne foretrak efterhånden
Odense Pilsner, mens derimod “Albanis øl kom
ganske enkelt kvalitetsmæssigt i miskredit”41,
dvs. folk syntes, at øllet var dårligt, så at det “på
Fyn mistede sin tidligere ganske dominerende
position”; man talte om “Albanis uheld med sit
øl”42.
Også med hensyn til økonomien og
indtjeningen var Bryggeriet Odenses situation
bedre end Albanis. “Det var lykkedes at
gennemføre moderniseringer uden tilførsel af
fremmedkapital. Det var en veldrevet og stadig
bedre konsolideret virksomhed”43. Æren herfor
tilkom selvsagt ikke mindst Jens Aage Marstrand.
Men fra et lokalt synspunkt var det
beklageligt, at forøgelsen af markedsandelen
blev taget fra det odenseanske Albani i stedet
for fra københavnerne. I bestyrelsesprotokollen
for Bryggeriet Odense læser vi fra april 192644:
“Direktøren (Marstrand) gav Meddelelse om
Salget, som viste betydelig Fremgang, desværre
paa Bekostning af Albani, medens Konkurrencen
med de københavnske Bryggerier stadig var
stærk”. “Sympatien for Albani var større end for de
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Bryggeridirektøren i Odense på vej til arbejde. Ca. 1930.

københavnske konkurrenter, men tonen var ellers
skarp nok mellem de to lokale konkurrenter”.
Marstrands mål var ikke bare at lede
sit bryggeri til stor fremgang på bekostning
af Albani. Han ville samle de odenseanske
bryggerier til een stor virksomhed. Men hans
egen bestyrelse var imod og alle på Albani, både
direktion og bestyrelse var imod. Den afgørende
faktor blev den store odenseanske bank, som var
Danmarks første bank udover Nationalbanken,
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og som bar det sælsomme navn Fyens Disconto
Kasse. Dens to bankdirektører45 havde sat sig på
formandspladserne i de to bryggerier, og de vred
armen om på de to bryggeribestyrelser.
Jens Aage Marstrand fremhævede sagen
i sin levnedsberetning:
“I ingen anden By
uden for København fandtes mere end eet
Bajerskølbryggeri, og Konkurrencen mellem de to
Bryggerier i Odense havde efterhaanden antaget
saa grelle Former, at man i 1934 blev enige om at
række hinanden Haanden tilfælles Gavn. Det nye
Selskab fik Navnet A/S Albani Bryggerierne”.
Mange år senere skrev Odenses dengang
største dagblad således ved hans 75 års dag:
“Denne svorne fjende af alt rampelys må finde
sig i at se sin indsats for storbryggeriet i Odense
betegnet som intet mindre end strålende. Hans
stilfærdige facon dækker over et usædvanligt
format” .
Bryggeriet Odenses værdifulde arealer i
bymidten blev solgt. Albani havde vigende salgstal
og stor overkapacitet, så hele produktionen
blev henlagt til Albani. Man producerede
begge bryggeriernes øltyper, men “endnu i
1950 var Odense Pilsner langt den vigtigste
for bryggerierne”41, og i længden blev Albani
Pilsner afskaffet, for kunderne foretrak stadig
Odense Pilsner. Marstrand blev ældste direktør
for den fusionerede virksomhed og rykkede i den
egenskab i 1936 ind i Albanis store direktørbolig,
kaldet Albani Villa.

Albani Villa blev 1936-1952 Jens Aage Marstrands hjem efter de to

bryggeriers sammenslutning (fotoet er fra en senere periode, da vil
laen var blevet administrationsbygning).

Folkestrejken 1943 i Odense mod
tyskerne
“Aktivisme, en anglofil stemning og en udtalt
bitterhed viste sig at være udbredt. Og talerne
fra den aktivistiske fløj fortæller en del om
bredden i oppositionen: Hoffmann (bankdir.),
Holmblad (jernstøberidir.), Marstrand-Svendsen
(bryggeridir.), Scheibel (dir. for Roulunds
fabrikker)” og en del flere. Citatet er fra Odense
Bys Historie48. Hvad var det for en anglofil
opposition, som Jens Aage Marstrand tilsluttede
sig på et møde af industriledere under den tyske
besættelse af Danmark? Begivenhederne i Odense
førte til regeringens afgang en uge senere, hvorefter
Danmark var uden regering i næsten 2 år.
En uges folkestrejke i Odense med
gensidige mord på tyske soldater og danske civile
gjorde det klart, at hverken de tyske militære
myndigheder eller den danske regering havde
noget som helst styr på sagerne. Flg. to citater49
karakteriserer situationen således: “Ministrene
forstod, at her var kræfter i bevægelse, som
myndighederne ikke længere havde indflydelse
på”. Dét forstod tyskerne også; for efter
voldsomme uroligheder havde de måttet gå ind
på, “at de tyske soldater i byen blev i fire dage
holdt i kvarter i deres fritid” fra den 22. til den
25. august 1943, og de måtte i de følgende dage
ikke færdes på gaderne efter kl. 19. Men en sådan
ydmygelse kunne besættelsesmagten ikke ret
længe tåle.
I Berlin blev Odense sat på den tyske
regerings dagsorden den 26. august, og to dage
senere stillede Hitler krav om, at den danske
regering skulle gennemføre undtagelsestilstand
i hele landet, forbud mod alle møder med over 5
deltagere, tysk pressecensur, indførelse af døds
straf og oprettelse af hurtigdomstole, samt at
Odense skulle betale en bod på 1 million kroner
- et uhyrligt beløb efter datidens pengeværdi.
Den 29. august 1943 kom vendepunktet:
Den danske regering sagde for første og eneste
gang nej, og den gik af uden at nogen ny fulgte
efter. “På Amalienborg gav kongen (Christian
10.) sin tilslutning hertil”50, og Folketinget
ophørte at virke. Besættelsesmagten afvæbnede
de existerende danske garnisoner og ønskede at
sætte sig i besiddelse af flåden, men det lykkedes
som bekendt ikke. “Ved Livgardens kaserne i
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København, ved Gardehusarkasernen i Næstved
og ved kasernen i Odense kom det til korte
heftige ildkampe”5'.
Danmark var nu uden regering. Tyskerne
satte hele landet i undtagelsestilstand. Odense
blev afkrævet en bod på 1 million kr., og “byen
blev gjort kollektivt ansvarlig”52.1 de samme dage
fik den danske modstandsbevægelse en samlet
organisation, og Danmark fik en “underjordisk”
regering ved stiftelsen af Danmarks Frihedsråd.

Arbejdsgiverforeningen i København. Men netop
på det punkt var den odenseanske front urokkelig.
De store industrivirksomheder havde allerede
udbetalt løn og agtede at fortsætte. Byens strejke
var alles strejke. Som nævnt lagde Marstrand
Albanis lod i vægtskålen sammen med de andre
industriledere, de afviste enhver pression fra
København. Landets største producent af mel,
ejeren af Munke Mølle, formulerede det således:
“Ligegyldigt hvad Arbejdsgiverforeningen mener
eller ikke mener, så betaler vi”53. Resultatet af
sammenholdet i Odense blev for hele Danmark
dét begivenhedsforløb, som kort er opridset
ovenfor.

Jens Aage Marstrand privat

Jens Aage Marstrand som 61-årig.

Men der blev gjort forsøg på at skabe
splittelse. Det værste bagholdsangreb kom fra
Arbejdsgiverforeningen i København. Dens
ledelse kom til Odense, den søgte at splitte
odenseanerne og krævede, at der ikke blev
udbetalt løn for strejkedage. Ellers ville man
pålægge de odenseanske industrier en bod til
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Et af hans mest karakteristiske træk var hans
tolerance over for mennesker, som var ander
ledes, når blot de ikke gjorde skade på andre.
Folk, som tilsidesatte gængse normer ved deres
påklædning, adfærd, sexualitet, omgangskreds
eller synspunkter, kunne gøre, som de ville, når
de ikke ødelagde noget for andre, og han omgik
kes alle på samme elskværdige måde. Denne
indstilling sammenfattede han i ordene: “Hver
sin sjov for sine penge” med betoning af ordet:
sine. I det hele taget havde han forskellige faste
sætninger, som udtrykte hans livsholdning:
Hvis nogen hængte sig i bagateller, sagde han.”Det er altid vigtigt at skelne mellem væsentligt
og uvæsentligt”. Hans børn og børnebørn hørte
med nogen irritation på gentagelserne af hans
faste sentenser; men da han var død, elskede de
at citere ham.
Undertiden blev hans naturlige elskvær
dighed misforstået eller misbrugt; derom bemær
kede han til sine børn: “Der findes folk, der be
tragter venlighed som et svaghedstegn ”. Når der
blev lagt for megen vægt på udvortes dannelse,
var hans kommentar: “Det, som det kommer an
på, er hjertets dannelse”. Han havde ikke meget
til overs for folk, som førte sig frem i de højere
samfundslag; om dem var hans stående udtryk:
“Livet er et stort teater”.
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Henvisninger og noter vedr. den vestindi
ske Ottos barnebarn, Jens Aage Marstrand
Krak.
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Hæstrup.
Jørgen Hæstrup: “Krig og besættelse.
Odense 1940-45”. Bind 9 af Odense Bys Historie (Odense
Universitetsforlag 1979).
Levn.beretn.
Den levnedsberetning, som Jens Aage
Marstrand den 14. april 1952 indsendte til den kgl.
ordenshistoriograf.

Kostskolebarn, læredreng og ung i England
1 Jens Aage Marstrand
Annie Lætitia Marstrands og Jens Svendsens eneste søn
blev efter sin fødsel 23. nov. 1880 døbt i den lutherske
danske kirke på St. Thomas 6. feb. 1881, og her fik han
tre fornavne foran efternavnet Svendsen: Jens Aage
Marstrand Svendsen. Som dreng og ung hed han kort
og godt Aage Svendsen. Men da han flyttede til Odense
som 32-årig, kaldte han sig konsekvent J.A. MarstrandSvendsen, og således omtales han i aviser og fagblade fra
sit virksomme voxenliv samt i mange årgange af KRAKs
blå bog og i bind 9 af den omfattende Odense Bys Historie,
som blev udgivet i forbindelse med 1000 års jubilæet i
1988. En ny navnelov fra 1956 tillod ham at føre sin mors
familienavn. Han søgte og fik bevilling for sig og sine
efterkommere til at føre slægtnavnet Marstrand.
2. Forældrene til Gentofte
De forlodVestindien 1885, boede 6 år på Frederiksberg,
bosatte sig derefter i en stor villa i Gentofte, jf. forrige
kapitel om dem. På Frederiksberg gik drengen i 3 år som
7-10-årig i en privat forberedelsesskole, frøken Fundings
skole på Amicisvej. Ved familiens flytning til villaen i
Gentofte i 1891 kom han hjemmefra for at gå på Birkerød
kostskole.
3 Forsøg på glorificering
Senere i livet plejede hans søstre, som altid var meget
loyale over for mindet om forældrene, at tillægge
»konsulparret« ædle motiver for deres behandling af
sønnen. De overtoges af dattersønnen Ove Dragsted i en
lille mindebog »Jens Svendsen« (privattryk 1946), s. 38.
Her gengives gisningen om, hvad Marstrands forældre
måske »egentlig« havde tænkt, som et faktum: «Hans mor
kendte fra Vestindien så mange exempler på uduelige,
forkælede sønner, og hans far mente også, at en dreng
tidligt skulde lære at stå på egne ben, - derfor kom han på
kostskole«. Vi genfinder her dén efterrationalisering, som

skulle stille hans forældre i et bedre lys.
4 Mine lærere mindes jeg
Bedømmelsen af to lærere, Scheller og Klinkby, findes i
Levn.beretn.
5 Omstridt lærer Klinkby
Jacob Klinkby:
Oplevelser, en lille, men virkelig
Livsroman (1927).
6 Fremmed overfor hjemmet
Citaterne om kostskoledrengens forhold til forældrenes
hjem i Villa Wulff er hentet fra Levn.beretn.
7 Afvikle engagementer
Jf. Ove Dragsteds ovennævnte mindebog, s. 33.
8 Leve mere indskrænket
Smst.
9 Jeg skulle ud i det praktiske
Citaterne om afbrydelsen af skolegangen er hentet fra
Levn.beretn.
10 Købmand E.A. Borch
Det var hans far, J.S. Borch, der i 1829 som kun 24-årig
havde købt købmandsgården. Hans tid falder sammen
med den store kornhandelsperiode 1830-1880, da vi
exporterede korn til især England og Norge. Eft. hans død
død 1879 drev sønnen E.A.Borch forretningen til sin død
1903, men i hans tid ændredes markedsforholdene, og
nedgangen for forretningen begyndte.
11 Et levende museum
Det flg. afsnit om Jens Aage Marstrands to år i Kolding
bygger i vid udstrækning på hans mundtlige fortælling
derom; således fx hans beretning om, hvordan han om
morgenen skulle »fordele« snaps, svesker og brun sæbe.
Dertil kommmer citater fra hans levnedsberetning.
Endvidere er visse dele af skildringen hentet fra Albert
Thomsens artikel »De gamle Købmandsgaarde« i bogen
»Kolding Handelsstand« s. 99-109 (1946).
12 Snaps til medbragt mad
Levn.beretn.
13 Fredag var torvedag
Smst.
14 Julius Marstrand
Han var yngste søn af den ældste af »de 5 Marstran dbrødre«,
Otto Marstrand, der drog til Dansk Vestindien. Julius
blev uddannet som ingeniør i Amerika og slog sig ned
i England, hvor han har en stor efterslægt, der bærer
slægtnavnet Marstrand. Den falder desværre uden for
denne bogs emne.
15 Brunswick Football Club

4. slægtled: Jens Aage Marstrand
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Citaterne er fra Levn.beretn.
16 Boerkrigens afslutning
Smst.
17 1904-06 i Vacuum Oil
Smst.
18 Medens De har været borte
Brev af 16. feb. 1905 fra dir. Adler Svanholm, Kbhvn.
19 En stilling i Odessa
Levn.beretn.
20 Brev fra Moskva
Brev af 30/12 nov. 1906 fra gen.dir. Ernst Michaelsen, med
både russisk-ortodox og vesteuropæisk datering.
21 For langsomt avancement
Levn.beretn.

Mødet med Rygaard-familien
22 Lilleøster Annie
Annie Svendsen (1887-1954), g.m. hofjuvelér Aage
Dragsted (1886-1942).
23 Vita Rygaard (1889-1934)
Hendes fulde navn var: Caroline Ingeborg Vita Rygaard.
Uofficielle papirer i familien har undertiden byttet om
på navnenes rækkefølge. Den rette rækkefølge fremgår
selvfølgelig af dåbsattesten fra Gentofte kirke, hvor hun
blev døbt 19. april 1889. Eksamensbeviset fra N. Zahles
Privatlærerindeskole har også den korrekte rækkefølge.
Hun var opkaldt eft. sin fars plejemor Caroline Rygaard
(1833-1901) g. Thomsen, og hans biologiske mor Ingeborg
Jacobsen (1811-1895) g. Rygaard.
24 Tagesminde
Se appendix umiddelbart efter disse noter.
25 Viggo Rygaard
do.
26 En lærd gartner
Hofjuvelér Ove Dragsteds 16 sider lange beretning om
Viggo Rygaard og Dagmar Dragsted i brev af 4. jan. 1980
til deres sønnesøn Jørgen Rygaard (f. 1939), søn af Olaf
Rygaard (1893-1954). I Ove Dragsteds arkiv i Rigsarkivet.
Hofjuveléren var Marstrands søstersøn.
27 Mønsterbedrift
J. Sandal-Pedersens nekrolog om Viggo Rygaard i GartnerTidende 1. maj 1928.
28 Viggo Rygaards hustru
Dagmar Dragsted (1859-1937), datter af den anséte
guldsmed og hofjuvelér Arent Dragsted (1821-98). Han
blev en af landets betydeligste guldsmede. Han skabte
det store gulddrikkehorn, som danske kvinder skænkede
digteren B.S. Ingemann på hans 70 års dag, og som
nu kan ses på Frederiksborgmuseet. Sølvdøbefonten i
Frederiksborg slotskirke er også af ham.
29 Knagsted
Søren Dragsted var lillebror til grundlæggeren af det
Dragstedske guldsmededynasti, Arent Dragsted. Han var
toldembedsmand først i Frederikshavn, senere i Roskilde.
Han var en sirlig, altid velklædt mand, som ikke i det ydre
havde lighed med Gustav Wieds skæggede, rødhårede
romanfigur. Men med sit hele væsen og sine bemærkninger
menes han at være model til Knagsted.
30 Gennem kløver og korn
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Se appendix efter disse noter.
31 Afgangsbevis fra Nat.Zahle
Findes hos sønnen Otto Marstrand (f. 1919).
32 Lærerinde i præstegårde
Et af stederne var Haraldsted præstegård ved Sorø.
Badningen i præstegården var ordnet, så man kunne
spare på brændsel til opvarmning af alt for meget vand.
Først badede præsten i badekarret og præstekonen i det
samme vand. Så blev halvdelen af vandet lukket ud, og
der blev fyldt op med mere varmt vand. Derpå badede alle
børnene i det samme vand i rækkefølge efter alder. Når
de var færdige, blev påny halvdelen af vandet lukket ud
af badekarret, som blev fyldt op med en ny portion varmt
vand. Nu var turen kommet til dem, som ikke hørte til
familien, først kokkepigen, så lærerinden, stuepigen osv.
Præstefamilien lod mange kritiske bemærkninger falde om
lærerindens mangel på renlighed; hun foretrak at vaske sig
i en balje i bryggerset; hun ville ikke i badekarret.

Marstrand-hjemmet i Odense
33 Bestyrelsesprotokol
I stadsarkivet i Odense.
34 Det dobbelte af en arbejders
Timelønnen for ufaglærte byarbejdere var i 1919 omkr. 140
øre, så med den da netop gennemførte 8 timers arbejdsdag
i byerne var daglønnen ca. 11 kr. Det svarede til, at lønnen
for et år med 300 arbejdsdage var ca. 3.300 kr. Dét beløb
skulle en arbejderfamilie kunne leve af. Direktøren fik
omkring det dobbelte. Lønbeløbene er hentet fra Poul
Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre (Rigsarkivet
1991). Derfra stammer
også tallene for prisniveauets udvikling.
35 Lønnen hævet til 12.000
Tallene skal naturligvis ses i forhold til prisudviklingen,
for der var en vis inflation efter 1. verdenskrig, så at
prisniveauet i de to år, der var gået fra 1918 til 1920, steg
med ca. 50 %, men denne stigning forsvandt igen i løbet
af de første to år af 1920Tne, så at varepriserne igen lå
på niveauet fra 1918. Arbejderlønningerne viste samme
tendens som prisniveauet, først en stigning, derefter et
fald. Men direktøren beholdt sin to gange forhøjede gage
på ialt 13.000 kr., det svarede til det 4-dobbelte af en
arbejders løn.
36 Avisnotits
Notitsen er fra 21. eller 22. november 1930. Det fremgår
ikke af udklippet, fra hvilken af de fire Odense-aviser det
stammer.
37 Han købte eget hus
Prisen for villaen Kastanievej 19 var 19.000 kr.; det var
en villa i den dyre klasse, men Jens Aage Marstrand
købte på et heldigt tidspunkt, for fra 1919 til 1921 steg
ejendomsprisernes niveau med 25% i kølvandet på den 1.
verdenskrigs afslutning.
38 Attraktiv bydel
I 1800-årene var Odense voxet nordpå omkring havnen
samt mod øst og vest omkring trafikårerne til Lillebælt
og Storebælt. Men ganske tæt ind på middelalderbyen
med Skt. Knuds kirke var der åbent land helt ud til
Hunderup Skov. Det var Odense å og de tilgrænsende
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moser, som havde spærret. Disse områder mellem
middelalderbyen og Hunderup Skov blev bebygget i årene
1900-1950 og dannede landets største villakvarter uden
for hovedstadsområdet. Der blev anlagt et nyt vejnet,
bygget nye broer over åen og åbnet en sporvognslinie i
1912. Marstrands hus var nyopført 1919 og hørte derfor til
den første del af den nye bydel. Den blev fuldt udbygget
mellem de to verdenskrige.
39 Dybden i hjemmets liv
Mine læsere kan selv se, at skildringen af den odenseanske
Marstrand-familie i virkeligheden er forfatterens egne
barndomserindringer. Men det bliver texten forhåbentlig
ikke ringere af.

Kriseår - Krigsår
40 En tredjedel af Albanis
Per Boje og Hans Johansen:
Altid på vej. Albani
Bryggeriernes
historie
1859-1984
(Odense
Universitetsforlag 1989) side 167.
41 Albani i miskredit
Smst. 175.
42 Albanis uheld med sit øl
Smst. 176.
43 Veldrevet og konsolideret
Smst. 191-192.
44 Bestyrelsesprotokol 1926
En del af protokollatet og kommentaren dertil smst. 176.
Protokollen er i Odense stadsarkiv.
45 De to bankdirektører
Etatsråd Albert Høeg og bankdirektør Georg Jacobsen.
46 Et usædvanlig format
Fyns Tidende to dage før Jens Aage Marstrands 75 års
fødselsdag den 23. november 1955.
47 Odense Pilsner vigtigst
Albanis ovennævnte jubilæumsbog s. 310.
48 Odense Bys Historie
Bind 9 vedjørgen Hæstrup, s. 295.
49 To citater
Danmarks Historie (Politikens Forlag 1966) s. 162.
50 Kongen gav sin tilslutning
Smst. 166.

51 Heftige ildkampe
Smst. 167.
52 Byen kollektivt ansvarlig
Hæstrup, s. 307.
53 Så betaler vi
Smst. 295. Formuleringen kom fra Munke Mølles stenrige
ejer, møller Hans Petersen.

Slutnote
Jens Aage Marstrand og Vita f. Rygaard fik 4 børn:
1. Elna, g. Lassen, (1911 Frd.berg, Skt.Thomas-1974), g.
1933 m. apoteker i Svendborg Johs. Lassen. 6 børn.
2. Bente Marstrand, f. 1917 Odense Ansgar-2002), g. 1.
gang 1939 Odense Skt. Knud m. Thorkild Sanders,
ægteskabet opløst, g. 2. gang 1950 Skt. Knud m. Johs. Gad,
ægteskabet opløst. Ingen børn.
3. Otto Marstrand, f. 6. sep. 1919 Odense Skt. Knud, se om
ham det flg. kapitel.
4. Astrid, g. Wallace, (f. 1921 Odense Skt. Knud, d. 1997
i Poole England), g. 1948 Odense Skt. Knud m. advokat i
Poole/Bournemouth John Malcolm Wallace. 3 børn.

Foto. Albani-vogne på havnen i Odense 1933, året før sammenslutnin
gen af de odenseanske bryggerier.
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Den slægthistorie, som nu er udgivet med de to foreliggende bøger, blev fra starten planlagt til alene at handle om Marstrandslægtens norske forfædre og om dens vestindiske linie. Senere blev emnet udvidet til at omfatte andre Marstrand-linier.
Mine læsere må tilgive mig, at der stadig er spor af en særlig interesse for bogens oprindelige formål. Som en rest fra den
oprindelige plan har jeg valgt at bevare nedenstående appendix som en fortsættelse af kapitlet om Jens Aage Marstrand,
som var født i Dansk Vestindien. Han blev ved sit ægteskab knyttet til slægterne Rygaard og Dragsted.

Rygaard-familien
Tagesminde
Vita Rygaard, som blev gift med Jens Aage Marstrand,
har efterladt en malende og morsom skildring af livet på
Tagesminde. Her følger et par uddrag:
“Min Fars Gartneri laa ualmindelig smukt paa
Grænsen mellem Gentofte og Charlottenlund. I min
Barndom var Gentofte By endnu ikke blevet en Villaby og
Storstadsforstad, men var en hyggelig Landsby, hvor min
første Skolevej - den nuværende Jahnsensvej - gik ad en
nedtraadt Marksti mellem Kløver og Korn.
Tagesminde var en Ejendom paa 11 Tønder
Land (dvs. ca. 5 ha) i Niveau med den senere regulerede
Maltegaardsbakke, saa at der fra dens øverste Del var en
vidunderlig og malerisk Sænkning i Terrænet til den laveste
Del, som endte i en Mose.
Vor Nabo mod Øst var L.E. Bruuns flade Enge og
Marker. Fra vore østvendte Vinduer saa man hen over dem
ned mod Øresund. Mod Syd grænsede vor Ejendom til den
store, stille Have, der tilhørte Landstedet Christiansro. Mod
Vest skilte vor egen private Vej os fra de udstrakte Marker
under Bernstorffshøj; her var vid Udsigt. Mod Nord var vo
res Nabo ingen ringere end Kong Christian den Niende, og
vores Have var kun ved en Grøft og et lavt Stakit skilt fra
den Del af Bernstorff Skov, som hørte til Kongens private
Have. Om Sommeren virkede Skoven urskovsagtig, altovervældende og mystisk. Der var Eventyr over den, ogsaa fordi
den netop i Sommertiden var befolket med virkelige Prinser
og Prinsesser”.
Herom har Vita Rygaard ofte mundtligt fortalt.
Sommer efter sommer kom kongens børn på besøg hjem til
Danmark. Dagmar var kejserinde af Rusland, gift med den
russiske czar. Alexandra var kronprinsesse, senere dronning
af England. Den næstældste søn Vilhelm var blevet konge
af Grækenland. Og endelig blev en sønnesøn, Carl, konge
af Norge som Haakon den 7. De kom hjem til Danmark med
ægtefæller og børneflokke, som legede og sloges og spillede
bold og løb omkring inde i Indelukket. Her kunne de kaste
alle formaliteter væk, her var de fri for officielle forpligtel
ser og fremmede landes ceremoniel og alle de udenlandske
skikke. Selv de voksne blev børn igen. - Vita Rygaard fort
sætter sin beskrivelse således:
“Som en opdyrket Oase laa Fars Have mellem
den mørke Skov, de vide Marker og de øde Enge. Oasen
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var som en travl Myretue. Selve Gaarden laa i et Hjørne
af Haven mellem Skoven og Vejen. Stuehuset, Stalden,
Loen, Vognporten og et Par af Drivhusene omgav dengang
Gaardspladsen fuldstændigt. I Midten stod et Valnødtræ,
og i det Hjørne, som var fjernest fra vor Bolig, fandtes
Vandposten omgivet af Drikkekar til Dyrene, saa alt Vand til
Husholdningen maatte bæres tværs over Gaardspladsen op i
Huset. Stuehuset, som dannede den ene Side, mindede mest
om Beboelseshuset paa en Proprietærgaard.
De svenske Piger fra Smaaland, det fattigste
Sverige, kom hvert Aar i Marts i et Antal fra 4 til 6, og
igennem 30 Aar var de under Anførsel af Hanne, som
havde den Opgave hvert Aar at fæste Pigerne. Maleriske
tog de sig ud i de hjemmevævede Kjoler og Forklæder
med et broget Tørklæde om Hovedet. Alle havde de en
Holdning og Anstand, som man i de Tider forgæves søgte
i den danske Landbefolkning. Men med Oplysningen var
det kun smaat; Hanne kunde hverken læse eller skrive,
og hendes Korrespondance med Far maatte foregaa
gennem Stedets Postmästare. Hele Sommeren livede deres
smukke Fremtoninger op i Gaard og Have, og først hen i
November søgte disse Trækfugle hjem for at holde Jul og
for at leve Familieliv i de korte Maaneder, hvor Jorden paa
Tagesminde hvilte.
Mindre iøjnefaldende, men mere bestandig, var den
faste Stab: to eller tre Karle samt i min Barndom to Piger
og en Frøken, da vores Forældre helst vilde vide os i Selskab
med et saakaldt dannet Menneske, naar de skulde ud.
Om Morgenen blev der Børe i Gaarden lidt før
Klokken 6, men da var “Vognen til Torvet” forlængst afgaaet adskillige Timer forinden. Nu samledes Folkene i
Porten, hvor de afventede Fars Komme. Ved den aabne
Stalddør passede en Karl sin Syssel mellem Heste og Køer,
medens Hanne allerede havde tilendebragt Malkningen.
Fra Møddingen hørtes Kaglen og Hanegal, og omme bag
Loen anede man Grisene. Foran den aabne Stalddør gjorde
de smaa Misser sig til Gode med deres vante Portion af
Mælken, medens Lænkehunden krigslysten holdt Øje med
dem.
Saa blev en af Arbejdsvognene trukket ud af
Vognporten; ofte var det den gemytlige “Gumpekasse”,
der skrumplede over Stenbroen. Inde i Vognporten gemte
sig til Hverdag den fine Vogn, som mine Forældre havde
faaet i Bryllupsgave sammen med et Par Halvblodsheste og
fint sølvbeslaaet Seletøj af min Fars Plejeforældre, som jeg
kaldte Onkel Thomsen og Gudmor.
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Om Vinteren kørte Karlen med Sneplov gennem
Gaarden og Gartneriet og de nærmeste Veje. Der var ogsaa
Vintre, hvor han atter og atter kørte Sneploven foran os Børn
om Morgenen, for at vi kunde komme i Skole.
I min Barndom solgte vi Mælk til forskellige større
Husholdninger, og jeg husker endogsaa, at der hos os blev
kærnet Smør med en gammeldags rigtig Haandkærne.
Saadan var der paa Tagesminde mange og brogede Indtryk
for en modtagelig Barnehjerne. ”
(Vita Rygaards ovenstående skildring findes i et lille
uanseligt manuskript, som er skrevet med blyant på 8 sider
stilebogspapir, sikkert som en kladde til en senere renskrift,
som aldrig blev foretaget. Den er tydeligvis lavet i sygesen
gen. Nu i Otto Marstrands arkiv.)

Viggo Rygaard
(f. 9. aug. 1849 Holstebro, d.17. april 1928 Søborg v. Kbh.).
J. Aa. Marstrands svigerfar født i Holstebro og var ud af en
velhavende vestjysk slægt, som ejede gårde og møller og by
ejendomme i landet fra Varde til Holstebro. Viggos/ar Mads
Rygaard (f. 2. feb 1803 Varde, d. 27 sep. 1854 Holstebro),
søn af Rygaard-slægtens stamfar, fik allerede som knap 30årig borgerskab i Holstebro. Han blev storkøbmand og havde
sæde i byens råd som borgerrepræsentant, jf. omtalen af
hans død i Viborg Stiftstidende 3. okt. 1854. Ingen havde
forestillet sig, at han skulle dø pludseligt som kun 41-årig
fra en meget stor børneflok, og at Viggo skulle voxe op som
plejesøn hos sin 16 år ældre kusine Ane Severine Caroline
Rygaard (f. 2. juli 1833 Holstebro, d. 16. dec. 1901 Kbh.).,
gift med Niels Lassen Thomsen (1826-1900), fraThisted;
ægteskabet var barnløst. Han havde skabt en stor købmands
forretning, som han drev til 1861; den lå i Doverodde, et
fiskerleje 30 km syd for Thisted på østkysten af Thy over
for Mors, og her fik Viggo Rygaard sit barndomshjem fra han
var 5 til han var 12 år. Begge plejeforældrene var kultiverede
og åndeligt vågne mennesker, så at Viggo voxede op i et
levende og oplyst hjem hos de to hjertensgode unge men
nesker. Deres åbne og ærlige holdning viste sig i, at de ikke
ville have drengen til at kalde dem far og mor. Hun havde
stået fadder til ham og ville kaldes gudmor, medens han
efter tidens skik blev kaldt ved efternavn: Onkel Thomsen.
Drengen kunne ikke voxe op i et bedre hjem, og de to lagde
stor vægt på hans uddannelse. Han kom i skole i den meget
berømmede Thisted Realskole, en af de få højere skoler i
hele Vestjylland nord for Ribe, og dér fik han sin skolegang
indtil 12 års alderen, da familien flyttede til hovedstaden.
I København etablerede hans Onkel Thomsen en
stor forretning som korn- og smørgrosserer, og hjemmet blev
velstående, meget velstående. Onkelen var særdeles agtet,
så at han fra 1877 til sin død var kgl. autoriseret vejer og
måler. Hjemmet var præget af kultur og god smag. Ikke blot
aviser, men også bøger var daglig kost, og hjemmet var møb
leret med smukke mahognimøbler i tidens Chr. 8-stil.
I København gik Viggo Rygaard 3 år i professor Rovsings

Borgerdydskole, hvorpå plejeforældrene bekostede et års
privatundervisning, så at han i 1865 på universitetet kunne
aflægge den højere grad af præliminæreksamen. Herom har
Viggo Rygaard selv fortalt i sit brev af 2. april 1870 til H.C.
Andersen. Rygaards afskrift er i Otto Marstrands arkiv. I bre
vet fortælles også flg.:
“Det var min Plejefaders Ønske, at jeg skulde tage
dansk-juridisk Examen, men hertil havde jeg aldeles in
gen Lyst. Mine særlige Interesser delte sig imellem dansk
Litteratur, navnlig poetisk, og Botanik, hvorfor det var mit
Ønske at komme ind i en Stilling, hvor jeg kunde vedlige
holde og bestyrke mine Interesser. Det var derhos nødven
digt, at jeg tillige gjorde en Levevej af, hvad jeg gav mig til,
og saaledes skete det, at jeg valgte Gartneri”, skriver han i et
brev til digteren H.C. Andersen. Efter læretid på herregården
Ravnholt på Østfyn ville han til udlandet for at lære mere og
rejste til Skotland i 1869. Det var herfra, at han skrev til den
store eventyrdigter, som han bad om at vurdere en samling
digte, han havde skrevet, og det var her, at han modtog et
langt svarbrev fra H.C. Andersen, som på smukkeste måde
påtager sig den ulejlighed at udtale sig om digtene et for et.
Brevet er skrevet 8. juni 1870 på Basnæs ved Skelskør; det
er i Otto Marstrands arkiv.
Efter 3 år vendte han hjem, hvor bryggerfamilien
I.C. Jacobsen på Carlsberg bekymrede sig for ham og ville
have ham ansat ved arbejdet med anlæggelsen af den nye
botaniske have. Viggo Rygaards tilknytning til bryggerfami
lien beroede dels på, at Viggos fire år ældre søster Nanna
Rygaard var i huset i bryggerhjemmet som en blanding af
tjenestepige og selskabsdame, dels på hans nære slægt
skab med bryggerens frue Laura, for hans mor Ingeborg f.
Jacobsen, apotekerdatter fra Nibe (1811-1895) var kusine til
Laura f. Holst (købmandsdatter fra Thisted (1819-1911), de
res fælles morfar var proprietær Frants Vogelius Steenstrup
(f. ca. 1748 i Sjørring, d. 1810).
Han skaffede sig selv nogle interessante opgaver
i Skåne og Blekinge, blev en højt værdsat overgartner på
Dragsholm og senere på Nysø. Hans forhold til de to baroner
er pudsigt, for han var frygtelig egenrådig, men de ville ikke
undvære ham.

Jysk afstamning
En slægtbog over Rygaard-slægten blev i årene 1912-24 ud
arbejdet af fhv. skovrider og godsforvalter Oscar Rygaard (f.
28. dec. 1844 Holstebro), fætter til Viggo Rygaard.
Bogen, som bærer den beskedne titel: “Nogle optegnelser
om Jessen-Rygaard-slægten fra Varde-egnen”, er et dybtgå
ende slægthistorisk værk på 60 maskinskrevne sider med
komplet navneregister. Det blev fuldført i 1924, men blev
ikke trykt. Men “for at dette ikke skal have været forgæves
og blive glemt”, valgte forfatteren at “udsende det i nogle
maskinskrevne eksemplarer til dem af slægtens medlem
mer, som har ønsket at eje et sådant”. Et exemplar er i Otto
Marstrands arkiv.
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For ikke at lægge sig ud med de politiske partier i byen abonnerede Albanidirektøren på alle de
4 stedlige dagblade, som repræsenterede de daværende 4 politiske partier. Familien oplevede, at
sønnen Otto fra tiårsalderen ofte lå på gulvtæppet med snart den ene avis, snart den anden udbredt
foran sig. Det interesserede ham at læse om havneanlæg og sporvogns drift, og ved byrådsvalg var det
spændende, om hr. Petersen, som var familiens genbo på Kastanievej, skulle genvælges til borgmester
i Odense.

Tidlig avislæser
Stauning eller kaos
Naturligvis havde den tiårige dreng ikke noget
virkeligt begreb om folketingsvalget i 1929.
Derimod forstod, han personskiftet; nu skulle
landet styres af en mand, der hed Stauning, som
Fyns Socialdemokrat fortalte om, at han var den
eneste, som kunne redde landet, så det var jo
godt; men den konservative Fyens Stiftstidende
fortalte, at pengene ikke ville blive noget værd,
og det var ikke så godt, for hvad kunne man
så købe, når man kun fik 25 øre om ugen i
lommepenge?
Der blev verdenskrise i 1933, arbejds
løsheden blev frygtelig. En af Staunings ministre,
som hed Steincke, fik indført sygesikring for
alle og desuden arbejdsløshedsunderstøttelse.
Socialreformen var i hus. Den nu 14-årige dreng,
som lå på gulvtæppet og læste aviserne, kunne
af Fyns Socialdemokrat forstå, at endelig var der
kommet retfærdighed til Danmark, og det var jo
udmærket, men i Fyens Stiftstidende stod der,
at på grund af de nye offentlige ydelser ville
skatterne stige så voldsomt, at mange måtte gå fra
hus og hjem, og det lød uhyggeligt.
Stauning eller kaos stod der på den
berømte valgplakat, som en morgen i 1935
var blevet ophængt uden på alle byens røde
sporvogne; det var første gang, de kørte med
valgplakater, og de konservative syntes, at det
var et nummer for smart. Stauning vandt igen, så
der blev altså ikke kaos!
Men drengen var forlængst blevet lige
så optaget af, hvad der skete uden for landets
grænser. Da Hitler i 1933 var kommet til magten

Otto ved familiens sommerhus i Skagbohuse nord for Nyborg. Han var

“til søs" det meste af tiden, og forældrene var til tider noget be
kymrede, men nænnede ikke at gribe ind i hans eneste interesse for
sommerhuset.

i Tyskland, havde de odenseanske aviser en
grundig læser i drengen, som stadig bredte dem
på gulvtæppet. Det var i Fyns Socialdemokrat,
han kunne læse rapporterne i den følgende
tid om koncentrationslejre og om, hvordan
tidligere ledende politikere blev ydmyget og
udsultet og tortureret. I Fyens Stiftstidende
kunne han derimod læse, at det meste var løgn
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og skrækpropagand. Otto var også meget optaget
af, hvordan de danske syd for grænsen udstod de
onde tider under det nazistiske styre. For at han
som 15-årig kunne tegne abonnement i 1934 på
Flensborg Avis, fikhan forhøjet sine lommepenge,
for hans mor var lige så interesseret i avisen fra
Flensborg. Den var under skrap nazistisk censur,
men der stod meget mellem linierne, og den gav
besked om dansk foreningsliv og skolevirke i det
tabte land.
I Odense optrådte små flokke både af
kommunister og nazister i gadebander, som var
klædt ud i de to bevægelsers specielle uniformer
og støvler. Allerede ud fra påklædningen kunne
man på gaderne se, hvem der dukkede op.
De vakte vrede blandt almindelige borgere og
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medførte gadeslagsmål. Staunings regering fik
gennemført det berømte uniformsforbud, som
Otto var tilhænger af, selv om han i en kort
tid, da han forsøgte sig som spejder, måtte gå
til spejdermøder med en frakke, som skjulte
spejderdragten.
Det var gode venner af familien, som
tilskyndede til, at Otto Marstrand som 16årig kom i gymnasiet på Herlufsholm, for hans
mors sygdom omdannede hjemmet til en slags
sygehus, og han var selv med på ideen. Men
hans far var bekymret for, om den avislæsende
dreng, som hverken spillede fodbold eller tennis,
kunne klare kostskolemiljøet.
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Herlufsholm skole var dengang en meget lille skole. Men den var en del af et stort gods, som der
hørte lidt landbrug og meget skovbrug til. Trods de mange bygninger var selve skolevirksomheden
lille, med i alt kun omkring 120 elever fordelt på 4 “mellemskoleklasser” og 3 gymnasieklasser, ca. 17
i hver klasse. Skolen var en ren drengeskole præget af klokkeslæt, for drengenes dag var inddelt på
forhånd. Inddelingen blev markeret ved ringning med forskellige klokker.

Livet på Herlufsholm i 1930’erne
Dagligdagen på Herlufsholm
Når drengene skulle op om morgenen, blev
der på hver sovesal håndringet med en stor
messingklokke med skaft. Når de skulle samles
til morgensang, blev der runget' fra en klokke
på klosterbygningens spir. Når de skulle til
undervisningstimer blev der rylet med det
elektriske klokkesystem. Drengene følte det ikke
som nogen ubehagelig tvang, nærmest tværtimod;
det var praktisk at være sikker på, hvornår
der var “nimad”, middagsmad, “femmad”
og aftensmad; hvornår der var undervisning,
hvornår der var var tvungen læsetid, og hvornår
der var fritid. Om søndagen, hvor man var sin
egen herre, og hvor eleverne kunne være spredt
ud over idrætspladser og skove og marker, blev
der runget fra klosterspiret et hält kvarter før
måltiderne, så at alle kunne høre det.
Til måltiderne i den store spisesal kunne
drengene naturligvis ikke komme og gå, som de
ville. Når kirketårnets uhr begyndte at slå tolv,
blev den store tunge dør til spisesalen skubbet
i med et brag, og så var gode råd dyre for dén,
som nu var udenfor. Indenfor var der endnu stor
larm, snak og råb og latter. Men ved braget fra
døren blev der pludselig hält stille i salen, hver
elev stillede sig bag sin plads, og nu lød den
indledende bordbøn, som blev fremsagt med høj
røst af en af eleverne i ældste klasse:

Velsign vort hus, velsign vort bord,
velsign den hele vide jord!
Og lær os med en ydmyg ånd
at tage alting af din håndi

Så blev der larm af stolene, som blev trukket ud,
medens drengene satte sig til bords. Døren til
spisesalen blev nu åbnet, og den arme synder,
som var kommet for sént, blev lukket ind; han
fik lov at spise alt, hvad han kunne af formaden;
men så måtte han gå uden at få efterretten. Man
lærte præcision, og det føltes retfærdigt. Loven
var éns for alle uden hensyn til undskyldnin
ger. Når der var spist, var alle interesseret i at
give plads for den afsluttende bordbøn, så man
kunne komme videre i dagens program. Der blev
ganske stille; nu lød ordene:
Vi takker dig, himmelske fader,
for alle dine gaver og velgerninger!
Knap var det sidste ords sidste stavelse udtalt, før
alle under stor larm begav sig mod udgangen.

“Hørere” og lektielæsning
Der var undervisning alle ugens 6 hverdage
ligesom på andre skoler dengang. Skoleelever
bestilte
simpelthen
mere
end
sidenhen.
Undervisningstimerne var kortere end på
andre skoler, kun 40 minutter; men til gengæld
var der flere af dem, 5 før middagsmaden og
middagspausen, 2 derefter. Der var altså mange fag
at læse lektier til hver dag, så der var afsat 3-4 timer
senere på dagen som tvungen lektielæsningstid.
De yngste klasser sad samlede på en stor læsesal
og læste lektier. Eleverne fra gymnasieklasserne
sad på deres værelser; der var en vis inspektion af
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lærere til kontrol af, at man virkelig læste lektier
og ikke bare tyrede, dvs. læste ugeblade eller
kriminalromaner; det var selvfølgelig muligt at
snyde, men det havde man som regel ikke tid til,
for skolen krævede omhyggellig lektielæsning.
Der var både en eftermiddagslæsetid og en
aftenlæsetid, så der var ikke særlig megen fritid
på den skole.
Undervisningen lå på et godt niveau; lærerne var
gennemgående velkvalificerede og effektive. Marstrand
havde det held, at hans klasse i alle de 3 gymnasieår blev
undervist af rektor Olaf Friis-Hansen i engelsk; dennes
administrative arbejde resten af dagen førte til, at hans
lektioner var placeret som den første undervisningstime hver
dag igennem alle 3 år. Det var både lærerigt og afvexlende,
morsomt og hyggeligt at starte hver dag med ham som lærer.
Han var en moderne underviser, som valgte interessant
stof. Og han fik sine elever til at tale på engelsk. ”What
have you got to complain of today?” kunne han spørge
med et smil. Og så klagede drengene over middagsmaden
og reglementet - alt på engelsk. Han var en moderne rektor
med udpræget engelske kostskole-idéer. Men han var også i
pagt med historien: “Herlufsholm er ikke blot et sted for det
nuværende og de levende. Generation taler til generation.
Og en, der er død, kan være lige så meget del af stedet her og
høre lige så fuldt til her som en levende” .
Den mest maleriske af “hørerne” var lektor Hans
Jørgen Helms, en lærd mand, der udgav et stort værk om
Skovkloster, som senere blev til Herlufsholm. Han fandt sig
ikke fandt sig i at blive tiltalt med et almindeligt De endsige
du, men blev tituleret Deres excellence. Fra sin villa kom
han kørende på ein cykel, kaldet Triumfvognen, og havde
den frækhed at stille den ved hovedindgangen, hvor det var
forbudt for alle andre. For at komme af med frakken tilkaldte
han muntert et par elever i vestibylen under ordren: “Affør
mig mit skrud!”, hvorpå han som en majestæt begav sig ind
i en af klasserne, idet han med høj røst råbte “Silentium!”,
dog i fransktimerne “Silence!”. Eleverne stod efter datidens
skik ret, indtil han selv havde sat sig og med et tilfreds smil
udtalte de forløsende ord i konjunktiv: “Man siddel”. På
katederet opstillede han sin roulette, som han kunne sætte i
rotation, og hvorpå elevernes navne var skrevet, så at det ved
hazard blev afgjort, hvem der skulle høres. Elevnavnene var
skrevet på fransk til fransktimerne og på latin for de elever,
som havde dette fag, så der var faktisk to rouletter. Allerede
den allerførste skoledag på Herlufsholm fik kolorit, da han i
sin første lektion i fransk gav sine elever nye navne. Vestbirk
blev til Bouleau, Marstrand blev til Plage, Møller til Moulin,
Schack til Échec. Komedien gentog sig i latintimen, hvor
Vestbirk blev til Betula, Marstrand til Plaga, senere ændret
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Et ofte gengivet billede fra den gamle del af Herlufsholm. Kirken er

den fjerde side af klosterbygningen. Ovenover knejser kirketårnet
og klosterets spir. På billedet ses ingen af de store bygninger med

undervisningslokaler og drengenes beboelser, de ligger ude til højre
forbilledet.

til Plasca, “det rimer jo på Klaska, og det fortjener du!” Han
elskede at give øgenavne, og som det oftest går, blev de til
kære kaldenavne. Hans excellence jonglerede suverænt med
de to sæt navne, og det rygte gik, at han på lærermøderne,
når eleverne blev drøftet, overhovedet ikke kendte deres
rigtige navne, men måtte have dem oversat til sine latinske
eller franske navne! Hans ordforråd var fantasifuldt. Han
beskyldte ofte og ikke med urette Marstrand for at sidde
med underbordiske snoser, dvs. snydegloser; rektor omtalte
han som overhovedet; han sagde ikke ja, men tilvisse, og
han sagde ingenlunde i stedet for nej eller ikke.
Nogle af lærerne åbnede deres hjem. En tysklærer
inviterede sine elever ind for at høre Hitlers berygtede
propagandataler i radioen, - dét lærte man jo en del tysk
af. Mine læsere skal huske på, at radioen var en ret ny
opfindelse, som først var kommet til Danmark ti år tidligere;
den krævede lange udendørs antenne-ledninger, så ingen
af eleverne havde radio på deres værelser. Også kirkens
fremragende organist , som var skolens musiklærer, var
utrolig gæstfri. Han inviterede til dejlige musikaftener i
sit hjem, hvor han fx gennemgik Beethovens ni symfonier
med grammofonplader på sit højttaleranlæg suppleret med,
at han ved sit klaverspil forklarede temabehandlingen.
Derefter arrangerede hans kone stort thebord med lækker
kage. Hos ham gik Marstrand til klaverundervisning hver
uge; skolen rådede over 3 øvelokaler med flygler, og dét
benyttede han sig af hver dag. Ved elevkoncerterne var han
blandt de udvalgte og optrådte med sonatesatser af Mozart
og Beethoven.
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“Trolledag” og andre festdage
På særlige dage i årets løb brød traditionerne ud
i lys lue og greb alle og enhver som en besættel
se. Den årlige fugleskydningsdag sidst i august
var ikke blot højtideligholdelse af en gammel
morsom idræt, hvor man med bue og pil søgte
at ramme en af træfuglene på de høje stager.
Der var mange ceremonier igennem hele dagen,
der forekom forskellige optog med hornmusik,
der var særlige festmåltider, og der var i dagens
anledning oprettet et bestemmende ranghieraki,
hvorfra jeg skal indskrænke mig til blot at nævne
følgende: Overdommer og underdommer, festar
rangør, overkanonér og underkanonér, over- og
underpæledirektør, piledirektører, sekretærer
og sandstrygere, ialt henved tredive forskellige
embedstitler. Dagen sluttede med et fugleskyd
ningsbal med indbyggede traditioner.
Arets højtideligste festdag var Trolledagen,
Herluf Trolles fødselsdag. Enhver herlovianer,
om han så har nået støvets år, mindes med be
vægelse Trollemorgen i kirken, som i den mørke
januarnat strålede af levende lys. I kirkens bæn
kerækker sad drengene i gallauniform, tavse og
forventningsfulde, men snart begav mange af
dem sig ad trappen op til orgelpulpituret, hvorfra
de som elevkor sammen med organisten lod dét
Te Deum tone, som Herluf Trolle i sin tid havde
oversat fra latin til dansk. De klare drengestem
mer klang betagende ud i kirkerummet. Så fulgte
en tale; hvert år udvalgtes som taler en tidligere
elev, en herlovianer, som på en eller anden måde
var fremtrædende i det danske samfund. Endelig
kom den store stund, hvor de yngste elever rej
ste sig og indledte processionen op forbi den
ene side af kirkens alter og rundt bagom og forbi
Herluf Trolles og Birgitte Gøyes sarkofag; forrest
de helt små, så de øvrige klasser efter rang, til
sidst rektor, lærere og tidligere elever. Og snart
genlød kirken af hymnen med ordene

Her bøjer vi os stille ned
ved Herluf Trolles hvilested. - Lær os at blive mænd som han
til hæder for vort fædreland!
Trolledagen sluttede naturligvis med bal. Som
ved skolens øvrige baller var hertil indbudt
søstre og kusiner samt udvalgte piger fra sko

ler i Næstved. Otto Marstrands yngste søster
fra Odense var med. De tilrejsende piger blev
indkvarteret på skolen, de fleste på skolens lille
sygehus, som havde 5 store sygestuer; så var det
blot at håbe, at der ikke var sygdom på skolen.
Men det var sjældent, at nogen elev blev syg op
til Trolledagen! Trolleballet gennemførtes under
overholdelse af mange traditioner, bl.a. en kotiljon med festligt optog og uddeling af mærkelige
papirblomster og sløjfer.

Kammeratliv og eneliv
Gymnasieelevernes værelser var som hovedregel
to mands værelser; ganske vist fandtes der et par
enkeltværelser for nogle få elever i ældste klasse;
men alle andre boede sammen to og to, og det
var ingen dårlig ordning, for de lærte at tage hen
syn. Når aftenlæsetiden var forbi, lavede mange
sig en kop the eller kaffe. Vin, øl og spiritus var
ikke på programmet blandt eleverne; elektronisk
musik fandtes dengang slet ikke; man samledes i
små grupper og snakkede indtil sengetid; tilvæ
relsen hvilede i sig selv til akkompagnement af
ildens buldren i kakkelovnene; men stilhed var
der kun om natten, for om dagen, når drengene
færdedes omkring i bygningerne, blev værelser
nes og gangenes solide døre aldrig lukket, men
altid smækket.
Idræt og sport blev opelsket af skolens ledelse,
som gerne ville promovere Herlufsholm som en idrætslig
superskole i forhold til andre gymnasier i landet. Det gav
sig udslag i etableringen af fortrinlige idrætsanlæg over
store arealer, men også i et skrapt reglement med pligt
for enhver elev til at deltage. Det oplevedes af Marstrand
som et groft indhug i den i forvejen sparsomme fritid. Den
sundhedsgavnlige virkning var formodentlig til at overse
for de elever, der kedede sig på sportspladsen, og som ikke
gerne umagede sig med at dyrke øvelser eller løbe efter
en bold. Marstrand var så heldig at blive syg af mavesår
og fik en lægeattest, hvorved han blev fritaget. I vinter
månederne var der ikke tvungen idræt, men derimod en
obligatorisk udetime i de dejlige omgivende skove, også
i finregn og i snevejr, men ikke når regnen styrtede ned.
Det var smukt at opleve skovene i vintersøvnens dvale, for
ikke at tale om dens pragt i løvspring og løvfald.
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Øgenavne var almindelige på Herlufshom,
de angik undertiden det legemlige; en hed Ardens,
det latinske ord for glødende, fordi han så let blev
rød i hovedet; en anden hed Glud, en forkortelse
af Glinsetud på grund af sin store skinnende næse.
Andre navne skyldtes drengens hjemegn eller
havde helt ubestemmelige lydlige årsager. Der var
enkelte drenge, som tog sig det meget nær, og de
oplevede kammeraternes brug af øgenavnet som
en stadigt truende mobning. Men Marstrand hørte
til dém, som havde ungdommelig selvsikkerhed
nok til, hver gang et nyt øgenavn dukkede op, at
spille komedien som den ligeglade. For ham og for
flertallet af drengene gik det sådan, at øgenavne
blev til kælenavne; de, der tog deres øgenavne på
dén måde, fik en god skoletid.
Der gik kun drenge på Herlufsholm. I ældre tider
var det blevet påstået, at drengekostskoler undertiden
førte til, at drengene korporligt dyrkede homosexualitet
indbyrdes; men det kunne slet ikke tænkes i Herlufsholms
lilleverden. Det højeste var ligesom andre steder lidt fæl
les onani for at konstatere hinandens kønsmodenhed.
Derimod er der noget andet, som det er værd at omtale,
nemlig følelser af usædvanlig karakter mellem drengene.
På den tid var det ved at være almindelig kendt i samfun
det, at enten havde en dreng dén disposition eller havde
den ikke, eller han havde den også. Så selve følelserne
fandtes naturligvis hos nogle af drengene. En eller to i
hver klasse oplevede dybe forelskelser, kortere eller læn
gere varende. Tiden ville vise, om selve orienteringen var
livsvarig. Kun de drenge, som kendte følelserne fra sig
selv, kunne også godt registrere dem hos andre; de var en
indforstået minoritet, men det store flertal havde ikke for
udsætninger for at erkende det. Dersom forelskelsen kun
kom fra den ene side, og hvis den blev en lang og pinefuld
sag, så var Herlufsholm ikke noget vidunderligt sted, og
så kunne det være svært at bære den daglige nærhed; der
var nogle, som brød ud af lukketheden på grund af hjerte
sorg og forlod Herlufsholm. Gensidig forelskelse forekom
sjældent, og den gensidige blufærdighed var større. I hver
dagslivet på skolen var det kun de to selv, der anede, at
berøringerne var erotiske; dét kunne de andre ikke rigtig
skelne fra den almindelige måde, drenge er sammen på.
Hvis nogle evig og altid søgte hinandens selskab i fritiden,
gav det højst anledning til lidt fornøjelig ironi: Nå, bliver
I to snart ikke kede af hinanden? Selv om de implicerede
undertiden var fra forskellige klasser og af lidt forskellig
alder, så var venskaber noget urørligt på Herlufsholm og
blev respekteret uden forbehold; man blandede sig ikke.
Der er ikke noget, som tyder på, at følgerne af drengeforel

Den vestindiske linie

skelser er anderledes end af andre stærke følelser i tidlig
alder. Hvis de er dybe, sætter de sig varige spor, selv om
vejene siden skilles.

De sociale forskelle mellem drengene
havde en forsvindende betydning, selv om
skolen i sig selv havde social slagside, for der
krævedes en betaling, som normalt forudsatte, at
forældrene var nogenlunde velstillede. Mange af
drengene havde som baggrund samfundets mere
eller mindre velhavende mellemklasse, direktører
og embedsmænd og læger og advokater og
erhvervsdrivende, som havde overskud til atbetale.
Og betaling var nødvendig, for skolens drift kunne
naturligvis kun for en brøkdels vedkommende
bæres af Herlufsholm gods. Men i hver klasse var
der et par halve eller hele fripladser, så at der på
alle trin var elever fra mindre velstillede hjem,
sønner af landsby lærere, lavere funktionærer og
småhandlende. Til gengæld var der også børn fra
særdeles velstillede hjem med rod i store godser
eller storindustrien i ind- og udland. Sønner af
udlandsdanskere var et interessant indslag.
I drengenes hverdagsliv på Herlufsholm spillede
den sociale baggrund en forbløffende ringe rolle, om over
hovedet nogen. Dertil bidrog naturligvis, at alle gik i den
samme obligatoriske uniform, som virkede udlignende.

Otto Marstrands værelse på Herlufsholm. Gennem de sidste to år på
Herlufsholm delte han værelse med klassens dux, som var ham en
nær ven gennem hele livet. Billedet viser Ottos halvdel af værelset,

men sofaen var ikke til nattesøvnen, - den fandt sted på en sovesal.
Ophængningen på væggen demonstrerer optagetheden af politiske

spørgsmål, her markeres interessen for de nordiske landes samar

bejde. Over deres 5 flag et billede af Nørreport i Flensborg.
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Drengenes vurdering af en kammerat byggede først og
fremmest på personligheden, om han var sympatisk eller
ej, om han var hjælpsom, om han var til at stole på, om han
var en god kammerat. Den, som klarede sig godt rent fag
ligt, nød selvfølgelig en del respekt, men det var vigtigere,
om man i det hele taget var en intelligent og velformuleret
dreng. Skolens betoning af sportslivet medførte naturlig
vis beundring for dem, der udmærkede sig på det felt,
men til syvende og sidst var det ikke af større betydning
for selve kammeratskabet. Om man kom fra rigdom eller
fra nøjsomhed, spillede altså ikke nogen afgørende rolle i
drengenes indbyrdes forhold. Der var ingen mærkbar ten
dens til, at børn fra store forhold kom sammen med hinan
den, heller ikke at drenge fra akademiske miljøer dannede
kliker. Man sluttede sig til kammerater, som man af andre
grunde sympatiserede med. De almenmenneskelige træk
var de livsvigtige i hverdagen. Og en dreng skulle bestemt
ikke lade sig mærke med, at han kom fra et særlig velha
vende miljø; de få drenge, som troede at kunne brillere på
den måde, var ikke respekterede og blev uigenkaldeligt
mødt med mistænksomhed.

Hvem kom ind på den skole? Optagelses
proceduren var ikke et offentligt anliggende,
men overvejende spillede to ting ind, for det
første en faglig optagelsesprøve, og for det andet
en vurdering af drengens forældre, deres grund
indstilling og ægtheden og realismen i deres
intentioner. Dette sidste var ikke lærernes, men
rektors opgave, og den blev til dels løst allerede
ved hans vurdering af, hvem der var velkom
men til at komme til optagelsesprøve. Sådan et
personligt skøn ville vel af eftertiden blive afvist
som udemokratisk, men ville en matematisk be
dømmelse med tal have givet et rigtigere billede
af drengens familiære baggrund? Eller ville det
have været lykkeligere at have et helt udvalg af
lærere til at grave i sagen?

Ved dagens slut
Der var obligatorisk fast sengetid for de forskelli
ge aldersklasser; for de yngre klasser var den kl.
21 eller 22, i gymnasiet var den kl. 22.30, og sen
getiden skulle overholdes minutiøst! En inspek
tionshavende lærer stod med noget i retning af et
stopuhr i hånden ved indgangen til sovesalen; og
hvis man kom for sent, var straffen: tidligt i seng
næste dag. Datidens sundhedsprofeter havde en
tyrkertro på, at børn og unge skulle have rigeligt
med søvn, og det var nok ikke helt galt.
Ja, drengene sov ikke på deres værelser,
men på sovesale. Skolen havde fem sovesale for
de forskellige alderstrin, hver med 20-30 senge.
For de fleste føltes det behageligt at forlade det
varme værelse og gå til ro i den kølige sovesal.
Og kold var den unægtelig om vinteren. De, som
sov ved et åbent vindue, kunne godt i snevejr
risikere, at sneen føg ind mod sengen. Marstrand
havde den oplevelse at vågne en morgen med et
tæt snelag oven på sig. Men særlig om sommeren
slumrede drengene ind med bevidstheden om
den omgivende naturs skønhed. Ganske nær ved
skolens bygninger fandtes både Susåen og nogle
små fiskedamme. Her sang nattergalene drengene
i søvn ved midsommertid. Ingen herlovianer
kunne sidenhen glemme deres aftensang.

Dét hjørne af Otto Marstrands sovesal, hvor

han sov gennem de to første af sine kostskoleår.
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Marstrand var som elev specielt politisk interesserret, men ellers var han en ret almindelig dreng. Han
kunne være kvik i replikken, men kunne også være noget omstændelig og udgjorde en besynderlig
blanding af højtidelig alvor og pjanket ubekymrethed. Han havde ikke nogen lærer, som han var
uvenner med, tværtimod havde han det indtryk, at de fleste tog på ham med fløjlshandsker. Over for
kammeraterne løb han aldrig ind i problemer med mobning, som andre givetvis oplevede.

Lidt om Marstrand som herlovianer
En politisk engageret kostskoledreng
Marstrand havde kun været 6 u^er på skolen, da
han sammen med en kammerat mødte op for at
få en samtale med skolens rektor. Drengen var
fra sit hjem i Odense vant til at læse aviser fra 4
politiske partier. Men på Herlufsholm blev der,
foruden den lokale avis, kun holdt de to store
københavnske højreaviser Nationaltidende og
Berlingske Tidende, som begge var i opposition
mod Staunings regering. Til gengæld holdt
skolen ingen aviser, som støttede regeringen, og
som tillige kunne give ordentlig information om,
hvad der skete ude i Europa.

at der ville blive tegnet to nye avisabonne
menter6. Fra da af abonnerede skolen også på
de to store regeringstro københavnske aviser,
Socialdemokraten og den radikale Politiken.

Sønderjysk Forening på Herlufsholm
Otto Marstrand var specielt optaget af de dansk
tyske problemer i grænselandet og satte sig det
mål at danne en elevforening, som kunne sprede

1936. Det var i det skæbnesvangre år 1936, at
Marstrand blev elev på Herlufsholm. I 1936 begyndte de
berygtede Moskva-processer, der kun var et lille synligt
symptom på en langt større grusom virkelighed, hvor millio
ner blev henrettet eller sendt til sibiriske udryddelseslejre.
Herom berettede de to højreaviser naturligvis. Men særlig
Berlingske Tidende rapporterede ikke gerne om rædslerne i
Hitlers Tyskland. Netop i 1936 fremdrev nazisterne dér en
hidtil usét hetz mod jøderne, som på gaderne skulle bære
gule armbind, så at enhver pøbel kunne overfalde og mis
handle dem. For det tredje var det også i 1936, at Mussolinis
Italien fuldbyrdede sin erobring af Etiopien ved at udrydde
en del af befolkningen med giftgas. Og det var desuden i
1936, at de fascistiske terrorgrupper i Spanien uden lov og
dom myrdede århundredets største spanske digter Garcia
Lorca. Men om alt dette var der mange fordrejelser eller
fortielser i de aviser, som skolen holdt.

Det var i grunden temlig arrogant, at en
ny dreng på gymnasiets laveste trin blandede
sig i skolens avishold efter kun 6 ugers forløb og
anmodede rektor om, at skolen også ville holde
aviser, som støttede landets regering. Rektor
tyggede lidt på det, for han sympatiserede ikke
med regeringspartierne, men han var også en
ræsonnabel mand og af natur imødekommende
og venlig, så slutresultatet blev, at han meddelte,
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Otto Marstrand i skoleuniformen, kort før studenterexamen 1939.
Uniformen var obligatorisk for alle skolens drenge, dog var kasketten

kun påbudt uden for skolens og godsets område.
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oplysning om den sønderjyske sag. Marstrand var
ikke en førerskikkelse mellem drengene, så hans
opgave var at bearbejde netop de kammerater,
som var det i hver sin klasse, og få dem til at stille
sig i spidsen. Foreningen blev i de kommende år
den eneste elevforening, så det ville være forbun
det med nogen anseelse at være i dens styrelse.
Det gik ikke det første år, men tidligt i det næste.
Marstrand havde møder med Grænseforeningens
ledelse i København og fik støtte fra dens afdeling
i Næstved, hvor den utrættelige sygehusinspektør
Møller stod i spidsen; i hans hjem blev han en
hyppig gæst i sin herlovianertid.
“Paa Initiativ af Disciplene selv dannedes
ved et Møde den 18. Nov. 1937 Sønderjydsk
Forening paa Herlufsholm Skole. Til Foreningens
Formand valgtes A. Reedtz Thott1, og de øvrige
BestyrelsesmedlemmerblevMarstrand-Svendsen,
Cl. Jessen*,” osv. Sådan begyndte en 2 sider lang
rapport, som Marstrand fik trykt i skolens officielle
årsskrift det flg. år under pseudonymet Discipel.
Det var sjældent dengang, at en af drengene kom
til orde i skolens officielle publikation. Læg
mærke til rækkefølgen af navnene; Marstrand
ville ikke have formandsposten; i hans egen
klasse var Thott en lederskikkelse, Jessen i den
efterfølgende.
Foreningens aktivitet viste sig hurtigt i
foråret efter starten. Blandt talerne på møderne
var kendte folk som Niels Bøgh Andersen10,
ingen anede dengang, at efter 6 frygtelige års
udskrivning som soldat i 2. verdenskrig skulle
han blive valgt af de danske sydslesvigere som
deres repræsentant i landdagen i Kiel igennem
årtier. For Marstrand var det afgørende at prøve
at påvirke sine skolekammerater i 1930’rnes
stormvejr. Efter hans herlovianertid kom den
tyske besættelse, og da fik foreningen stadig
betydelig indflydelse på Herlufsholm.

“Bravallaslaget” mellem drengene
Da klassen efter endnu et års forløb var blevet
ældste klasse, dannede Marstrand sammen med
nogle klassekammerater" en komite, der skulle
udsende et skoleblad kaldet “Diplen”, en typisk
herloviansk sammentrækning af ordet: disciplen.
Der blev reserveret en særlig side til Sønderjysk

Forening, hvor Marstrand skrev om grænselandets
sag. Man var nu kun få måneder fra udbrudet af
den 2. verdenskrig, så det er ikke mærkeligt, at der
i skolebladet også var en ideologisk diskussion
om det nazistiske Tyskland.
I januar 1939 lagde han følelsesbetonet
ud under pseudonymet Discipulus12: “Visse
Gymnasieelever har i det forløbne Aar mer end
rigeligt koketteret med Nazismen og dens Ideer”,
skønt de fleste “afskyr dén Regeringsform, som
raader i vort sydlige Naboland”, hvorfra vi lige
“hørte Julebudskabet om Fred paa Jorden blive
overdøvet af Skrigene fra Tusinder af uskyldige
Jøder, som ved et Magtbud er styrtet ud i
Elendighed”. Han fik svar af M.G. i bladets næste
nr.: “I Aartusinder har Jøderne ved en uforstaaelig
Hensynsløshed besiddet en usandsynlig Magt
over Kapitalen. De har trængt sig ind i alle
Lande, boret sig frem; de har taget Pladsen op for
Landets egne Indbyggere. Men overalt, hvor Jøder
i Aarhundreder har huseret, vil Bevægelsen mod
dem vokse sig stærk og blive et organisk Led i det
ariske Menneskes Folkekarakter”. Marstrands
gensvar kom i det flg. nr.: “Tyske Jøder har ved
Flid og Dygtighed ydet et enormt Arbejde inden
for tysk Videnskab, Lægekunsten osv., - - og har
lige saavel som de øvrige tyske Statsborgere været
undergivet tysk Lov og betalt deres Skatter til den
tyske Stat. Med hvilken Ret skelner da M.G. mellem
Tysklands egne Indbyggere og de Tyskere, som er
afjødisk Afstamning?” Så var det igen modpartens
tur: “Her i Danmark har vi endnu ikke noget
Jødespørgsmaal af Betydning. Men bliver vi ved
med at importere disse fremmede Raceelementer,
kan det en Dag melde sig med ubønhørlig Styrke
- - fremkaldt af et Folks Had til Udsugerne”.
Begge drenge skrev, som det var skik, under
et pseudonym, der imidlertid ikke havde noget
med anonymitet at gøre; for det blev udbasune
ret over hele skolen, hvem de to kamphaner var.
løvrigt skrev redaktøren nu klogeligt: “Her maa
vi afbryde Diskussionen. Det overlades til vore
Læsere selv at tage Standpunkt i Spørgsmaalet”.
Nogle var irriterede over alt det politiske
stof i deres skoleblad. En elev spurgte således13
”Er Diplen et aandeligt Organ for sønderjysk
interesserede?", men han fik kun hånsord som
svar fra redaktøren: “Om Diplen er et aandeligt
Organ? Ja, og det er aabenbart derfor, at du ikke
kan fatte noget af Indholdet”. Andre gav deres
besyv med på en morsom og vittig måde'4:
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“Jeg sidder og tænker paa, om man kan kalde
en Væddeløbskører for et Racemenneske!”
Eller: “Der var en Elev, der ofrede Blod for
Fædrelandet: Han stak sig paa sit sønderjyske
Emblem”. Ligesom på andre skoler med få
elever var det egentlige problem for skolebladet
på Herlufsholm med sine kun 120 elever, at
redaktøren havde det største besvær med at
skaffe stof nok til bladet. Det var et hestearbejde
for ham at få nogen til at skrive i bladet, og derfor
var alt det politiske stof velkomment.
Marstrand og hans kammerater blev i
1939 dimitteret fra skolen som studenter. Men
efter at de havde forladt skolen, blev debatten
husket, så at i de følgende år var der artikler af
en Discipulus II '5, som ville fortsætte linien. Da
havde der været en opfordring fra en kun 13årig dreng16 i skolens næstyngste klasse: “Lad
os faa en Diskussion! En rigtig saftig én som
Bravallaslaget mellem M.G. og Discipulus”.
Uden forbindelse til dén sag bragte
Diplen efter to års forløb i november 1941
en
meddelelse
om
1939-dimittenderne17:
“Årgang 1939 tiltrækker sig Opmærksomhed
for Tiden. Marstrand har udgivet en lille Pjece:
“Sprogspørgsmaalet i Norden”. OgReedtz Thott
har haft en Kronik i Nationaltidende”. Men nu
er vi kommet forbi kostskoletiden.
Den tid varede kun tre år for Marstrand,
kun tre år. Og alligevel optager disse få år en stor
plads i denne livsskildring. Når han senere såe
tilbage over sit levnedsløb, var hans tre år som
herlovianerdreng et meget stort kapitel i hans
liv. Derfor også her.
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Kun een gang
Han kom aldrig ud af pubertetsalderen. Hvis
nu skæbnen havde formet sig sådan, at de to
forelskede på Herlufsholm ikke var blevet skilt
ad langt fra hinanden i øst og i vest? Så kunne
de antagelig snart have levet deres følelser helt
ud, så ville det være kommet til en ende, lige
som det gør mellem de fleste unge. Det ville
have været godt. Men i stedet blev der sendt
bud fra Brasilien, for der var en velhavende far,
som ville have sin søn ud af skolen og hjem til
Sydamerika. Brevene var svære at håndtere, og
så kom den anden verdenskrig i 6 år. Det var
den totale adskillelse. Hos Marstrand varede
drømmen igennem hele det lange liv. Det var
ikke så godt. Et sted i sine vemodige fortællinger
udtrykker Blicher sådan en evighedssmerte. En
af guldalderdigterne udtrykte det med sin tids
ord:

For travlt har Amor, har for mange Pligter,
i Øst og Vest han løbe maa med lil.
Kun een Gang paa hver enkelt Barm han sigter,
paa hver han skyder kun en enkelt Piil.

Pilen sad derinde endnu i dødsstunden.
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Er samfundsøkonomi en videnskab? Det er der jo nogen, som mener. Det er naturligvis interessant,
hvad der muligvis sker, hvis eller hvis eller hvis. Måske kan vi spekulere os til et resultat under
forudsætning af, at verden ellers er sat i stå. Tænkeøvelserne er ofte forbløffende. Den ene af
“forskerne” får som resultat, at renten stiger, den anden at renten falder, den tredie at opsparingen
voxer, den fjerde at den aftager. I vore dages fylder den slags økonomiske experter meget i radio og
fjernsyn. Et broget gætteri i øst og i vest.

Fra studenterliv til ægteskab
En ørkenvandring
Marstrand tog universitetsexamen i national
økonomi. Det stjal den bedste ungdomstid. Der
var kun få lyspunkter i ørkenvandringen.
I 1943 var modstandsbevægelsen mod
den tyske besættelsesmagt blevet struktureret i
en organisation. Han boede på et værelse hos
en ældre lærerinde i Frederiksberg Allé og her
traf han sammen med hendes nevøer. De blev
indrulleret som en gruppe i modstandsbevægelsen
uden at kende de overordnede, for når de skulle
træffe dem, var der ikke alene tale om skiftende
steder, men også skiftende personer, altsammen
selvfølgelig af yderst fornuftige sikkerhedsgrunde.
Den yngste i gruppen var murerlærling. Iført sit
hvide, men beskidte murertøj transporterede han
undertiden våben og ammunition på sin ladcykel.
Våbnene
oplagrede
gruppens
medlemmer
forbigående hos sig selv, inden de blev hentet eller
afleveret videre. Hvorvidt lærerinden var henrykt
over at have våben liggende under sengene, var
intet problem i de dage. Hun var et rodfæstet
og naturligt dansksindet menneske ligesom de
fleste andre i vores land. Hun ville ikke have
kunnet genkende de fortænkte historieanalyser
nu i næste århundrede. Andre sager blev båret op
på loftet ad bagtrappen til hendes pulterkammer
dér. Det var under opbæringen af nogle kasser
med ammunition, at den jyske vicevært, en
tidligere landmand, spurgte Marstrand med stor
interesse: “Er det Severin-kartofler”, dét syntes
han var klogt i krigstiden. Efterhånden blev
forsyningerne med kartofler ret hyppige, men
et af gruppens medlemmer, som logerede hos

viceværten, indestod for, at han havde taget ham
i ed. Gruppen fik nogle gange ordre ovenfra til, at
dens medlemmer skulle flytte bort i et eller andet
tidsrum. Marstrand nøjedes med at flytte over hos
nogle venner henne på det næste gadehjørne.

Højskolemand og seminarierektor
I løbet af studietiden var Marstrand blevet stærkt
optaget af hele Grundtvigs tankeverden, hans
folkelige syn, skoletanker, kirkesyn, bibelsyn,
hans idéer om “oplivelse” og oplysning. Derfor
blev han efter embedsexamen højskolelærer, først
på Galtrup Højskole på øen Mors i Limfjorden,
senere på den gamle hæderkronede Ollerup
Folkehøjskole på det vidunderlige Sydfyn.
Senere fik han pædagogisk uddannelse og tog
lærerexamen ffa Frederiksberg Seminarium. I
næsten et kvart århundrede var han rektor for
lærerseminariet i Holbæk18. Men højskolemand
forblev han i ånd og væsen, han var en
fortæller.
Ved starten af Holbæk Seminariums virke gjorde den un^e
rektor sig umage for at samle nogle af sine grundideer ,
da han talte i festsalen til en en stor forsamling fra
by og land, erhvervsfolk og politikere, heriblandt
undervisningsministeren med embedsfolk. Han betonede
rektors frihed til at påvirke seminariets undervisningsprogram
og forklarede, hvorledes fremmedsprog ville få en mere
fremtrædende plads her end ellers. Men herefter sagde han
følgende: “Virkelig international forståelse forudsætter
en levende nationalfølelse. Det kan lyde som et paradox,
men det er det ikke. Det mellemfolkelige beror selvfølgelig
på, at der findes særegne folk at bygge bro imellem. Det
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internationale forudsætter naturligvis nationale folk, som
skal samvirke. Hvis vi med mere end kold forstand skal
fatte lidt af den folkelige rejsning, som nu går over store
verdensdele, så må vi have levet os ind i vort eget folks
tilsvarende problemer, så at vi af hele vort hjerte tager del
i danskhedens skæbne i grænselandet, vort folks skæbne i
Flensborg eller i Slesvig. Og så må vi selv være forankret i
vort folkeliv, i vore digterværker, i vore sange, i vor historie,
også i vore egne bedste skoletanker, som vi har arvet dem
og videreudviklet dem. Det er med vor egen folkelige
personlighed i behold, at vi skal møde jordens andre folk.
Gid I, som nu bliver elever her, må være blandt dem, som
i denne henseende “ej skifter banner og ej skifter skjold”,
sådan som vi sang før”.

Hun var 15 ar yngre
Han forelskede sig i en af sine elever, da han i
nogle år var seminarieadjunkt på Seminariet i
Vejle. De blev gift 1954 uden noget familieopløb20.
Ægteskabet mellem de to blev godt i næsten

et kvart århundrede, fordi de var meget op
mærksomme på det, som gør et menneske til
et menneske, talens brug. De talte meget med
hinanden. Selvfølgelig angående hverdagen,
men specielt om menneskelivet, samfundet og
så de mange bøger, som de havde tilfælles. Alle
Hamsuns og Ibsens værker på stribe.
Dét, at hun var 15 år yngre, var nok dét,
som folk lagde mest mærke til. Men det var
meget vigtigere, at de kom fra meget forskellige
steder. Ulla var voxet op i en lille landsby syd
for Skive21, fjernt fra alfarvej, uden berøring med
jernbaner eller landeveje, og uden elektricitet.
Belysningen i hjemmene var lys i stager og
petroleumslamper. Her var man nær ved stedet
Aakjær, hvor digteren Jeppe Aakjær sang:

Mor kan næppe se sit spind
og næppe tråden mage.
Hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.

Det var som at stå på et krydstogtskib midt i oceanet, når man kikkede ud fra et af de 6 vinduer mod havet. Strandhuset lå kun 2 m fra kanten

af en 12 m høj skrænt ned mod stranden i Skamlebæk. Havet havde tidligere ædt af den høje skrænt, så beliggenheden var udsat. Huset blev
købt for hele arven efter Otto Marstrands far, og skræntens nederste dele måtte bekosteligt kystsikres i flere meters højde med den slags store

kampesten, man bygger havnemoler af. Til venstre på billedet er en bulldozer igang oven på stenene. I Strandhuset oplevede forældrene med
deres børn i mange år de fleste weekend’er fra fredag aften til mandag morgen. Afstanden fra Holbæk var 30 km, og huset lå temlig isoleret. I de

mørke vinteraftener såe man fra Strandhuset ikke andet lys end fyrtårnet på Sejrø og fjerne lysglimt ude på Sjællands Odde. Stormen fra nordvest

drønede så voldsomt undertiden ind fra Sejrøbugten, at ruderne bulede og kom i spænd. Opbrudet tidligt mandag morgen fra dette lille paradis var

undertiden vanskeligt; i nogle snevintre måtte man have hjælp fra nabogårdens traktor.
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Otto Marstrand midt i sin rektortid.

Ulla Marstrand (f. Kristiansen).

Landsbyen var køn at se. På en bakke i midten
hævede den gamle romanske kirke sig med sit
hvide jyske tårn uden takkede gavle. Omkring
kirken lå enkelte huse med små haver, desuden
nogle husmandssteder og deromkring større gårde
og dejlige enge ned mod den brede Karup å.

arrangementer dér for særlige indbudte. Politikere og embedsmænd holdt af at tale med selskabets yngste dame, for
ganske vist var hun beskeden, men samtidig interessant
og vidende. Hun kunne med samme lethed omgås byens
bedre borgerskab og arbejderbevægelsens fagforeningsfolk,
grundvigske gårdejere fra omegnen og akademisk uddanne
de embedsmænd. Hun var belæst og historisk interesseret,
men var også hurtigt blevet lokalt velorienteret om den lille
købstads indre modsætninger. Hun åbnede rektorhjemmet
for mange mennesker. Arkitekter og ingeniører havde deres
daglige gang i hjemmet, fik serveret frokost og holdt møder.
Nye lærere, som endnu ikke var flyttet til købstaden, var
Ulla Marstrand gæstfri imod, når de kom for at spise og
overnatte.

22

Hendes forældre boede på et fattigt husmandssted, hvor
det var en katastrofe, hvis koen eller hesten blev syg. De
sociale skel var enorme. De unge fra de store gårde kom
ikke sammen med de unge fra husmandsstederne, men
betragtede dem sqm et udbud af extra tyendehjælp. Hun
kunne senere i livet længes efter sommerens skønhed med
sol over det maleriske åløb gennem de vidtstrakte enge; men
Vestjyllands stride vestenvind og vinterhalvårets forblæste
landskab elskede hun ikke, Ulla byttede gerne det hele bort
mod Sjællands yndigheder; dér var hun glad for at få sit liv

Da Marstrand blev rektor i Holbæk, fik Ulla også
en vigtig stilling. Dengang sagde man om en præst, at det
vigtigste ved ham var “præstekonen”. Og forstanderen for
en folkehøjskole kunne ikke tænkes uden en “højskolemor”. Noget af den opfattelse var bevaret på datidens pro
vinsseminarier, hvor en vigtig side af rektorembedet blev
varetaget af “rektorkonen”.
Ulla Marstrand havde en medfødt evne til at få
god kontakt til sine medmennesker, også når hun færdedes
repræsentativt ved seminariets store fester og foredrags
aftener eller på byens rådhus ved receptioner og andre

Hjemmet var i en palæagtig villa23, som
kommunen stillede til deres rådighed. Ved
den første “atommarch” i oktober 1960, dvs.
protestmarch mod en eventuel oplagring af
atomvåben i Danmark, var der indkvarteret en
masse mennesker i villaen. De lå i deres soveposer
i flere værelser og fik god fortæring, inden den 71
km lange march startede mod København. Det
gentog sig ved de efterfølgende “påskemarcher” i
1962 og 1963. Blandt de indkvarterede var flere af
protestbevægelsens ledere, som ægteparret sluttede
nært venskab med. Men det var betænkeligt, at
bevægelsen rummede kommunister, som gerne
ville dominere og give den et Sovjet-venligt præg,
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Hvert år på den dag, da seminariet modtog en årgang nye studerende, løb Otto Marstrand en rundtur med dem alle, ca. 150, i en lang kæde gennem

seminariets bygninger, i parken og på de lange balkoner uden på bygningerne. Ca. 1970.

men det lykkedes ikke for dem. Blandt borgerne
i Holbæk vakte det opsigt, at den nyudnævnte
rektor for deres nye seminarium, som skulle
blive egnens største uddannelsessted, engagerede
sig så yderligtgående i denne sag, Det blev godt
avisstof.

“Rektor stjæler de studerendes sko”
Det, som blev kaldt for ungdomsoprøret, gik sin gang
ud over hele landet i 1968. Undervisningsministeren
blev i Silkeborg hylet ud af lærerstuderende med hujen
og megafon. I Århus blev hans bil blokeret og “piftet”
af voldelige lærerstuderende. Og ved en officiel fest på
Ranum Statsseminarium blev mikrofonerne afbrudt under
ministertalen, bagtæppet blev trukket væk for at give plads
for transparenter med slagord, og samtlige lærerstuderende
udvandrede under protestråb. Hvad de protesterede imod,
vidste hverken de selv eller andre rigtigt. Nogle steder
krævede de to såkaldte liniefag i stedet for eet, andre
steder krævede de afskaffelse af to liniefag for at kunne
samle sig om eet. Tidens idé var, at alle autoriteter blev
forkastet.
Netop dét år skulle Holbæk Seminariums ny store
bygninger langt om længe indvies, og Marstrand ville ikke
have den store fest spoleret, bare fordi man nu tilfældigvis
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skrev 1968. På baggrund af den megen ballade rundt om
i landet fremskyndede han hele indvielsesarrangementet
med alle de officielle gæster, som først blev indbudt i sid
ste øjeblik. Festlighederne skulle finde sted den allerførste
dag efter sommerferien, når de studerende mødte op på
seminariet ganske uforberedte fra deres ferier. Der ville
ikke blive levnet dem mulighed for at danne aktionsud
valg, blokadegrupper, initiativkomitéer, og hvad det nu
hed altsammen. Der ville ikke være chance for at nå at af
tale hylekor eller slagord, som skulle råbes. Der ville ikke
være tid til at male transparenter eller plakater til at vifte
gæsterne om næsen med. Sådan gik det til, at den halvdel
af den tusindtallige forsamling, som bestod af indbudte
honoratiores fra by og amt og fra centraladministrationen
i København, var klædt i stiligt festtøj, medens den anden
halvdel bestod af de overrumplede, men alligevel forvent
ningsfulde lærerstuderende i deres ferietøj. På avisens bil
lede såe man på forreste række 4 undervisningsministre,
den nuværende og 3 tidligere, alle i nobelt mørkt tøj og
skinnende nypudsede sko, og ved siden af sad ungdoms
oprørere anno 1968 med bare fødder og krøllede hip
pieskjorter og de fleste med en høstak af umådelig meget
uredt hår.
Otto Marstrand citeres for at have fortolket
hele dette såkaldte ungdomsoprør som de unges “ikke
hélt uberettigede forsøg på at ændre en række forhold,
som de føler ikke giver dem de kontaktmuligheder, de
menneskeligt har brug for” . Dét skal han nok have sagt,
men der var også mange latterlige sider ved hele røret.
I det københavnske Ekstrabladet plantede en såkaldt
aktionsgruppe mærkværdige nyheder under enorme
overskrifter som fx: Rektor stjæler de studerendes sko.
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“Det kom som lidt af et chok, da seminarierektor Otto Marstrand - gennem 22 år leder af Holbæk
Seminarium - pludselig sagde farvel og tak”25. Otto Marstrand er blevet betegnet som en overraskelsernes
mand, og det er rigtigt, at han langtfra har fulgt nogen traditionel vej. Han læste til cand, polit og
blev så højskolelærer--- indtil han i 1960 blev hentet til Holbæk Seminarium for at være med til at
opbygge det nye seminarium, som skulle startes her. Det blev til godt 22 år i Holbæk, hvor han også
var stærkt engageret egnens liv, bl.a. som medlem af Holbæk byråd. Men så valgte han at bryde op fra
job, pligter og hverdag for at realisere drømmen om en aktiv fri tilværelse med mulighed for at lære,
leve og opleve på en ny måde”.

“Overraskelsernes mand”
Hvad lavede Marstrand i Tunis?
Men opbrudet var ikke svært. Børnene var fløjet fra reden,
og ægtefællernes veje skiltes . For hans hustru var det
vigtigt, at hun, som var en kvinde i fyrrerne, ikke bare blev
et vedhæng til en gammel pensionist. Hun var glad for den
store omgangskreds i den lille by, og dér levede hun aktiv

og målbevidst til det sidste. Det var ikke almindeligt, at
ægtefæller efter en skilsmisse forblév hinandens støtter
gennem livet. Men sådan gik det. Otto Marstrand rev sig
løs fra den lille by og bosatte sig midt inde i hovedstaden
og læste spansk og arabisk på universitetet.

I to år var Marstrand i Jerusalem. Jerusalem havde udviklet sig til en moderne udstrakt millionby, helt israelsk mod syd, mest arabisk mod nord.

Midt i det hele lå den lille tætpakkede gamle by, en lille ældgammel medina med et virvar af trappegader og suq’er (bazargader), omgivet af en

kolossal bymur, opført af tyrkerne i 1500-årene. Man kunne gå oppe på muren. Man kunne også gå langs med den udenfor i et smalt grønt om
råde, som israelerne havde renset for boder og skure, ja endog huse klinede op ad muren. Nu var det et vidunderligt udsigtsområde. Hvis man gik
den rundtur, så såe man, at Jerusalems gamle by er anlagt på bjergtoppe, med viid udsigt tværs over Kidrons dal og over mod Olivenbjerget og

Scopusbjerget. Inde i den snævre by gik Marstrand to år i en arabisksproget skole for udlændinge, drevet af fransiscanermunke fra mange lande
i øst og vest. På billedet ser vi ham i et hjørne holde tale ved en sammenkomst med kammerater på skolen. Se det blandede selskab! Mellem ham
og døråbningen sidder en egyptisk munk og en ung italiener. I døråbningen anes en anden munk og en spansk pige. Efter døren følger en filippinsk
nonne med guitar og en chilensk nonne.
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“Efter at have studeret arabisk ved Københavns
Universitet i nogen tid blev hans afstikkere til de
arabisktalende områder bl.a. Egypten, Jerusalem
og Tunis stadig mere langvarige, og efterhånden
er det blevet her, han opholder sig størstedelen
af tiden”, berettede avisen. “En lille bolig i et
arbejderkvarter midt i Tunis by har i de seneste
år været det faste tilholdssted for Otto Marstrand
som led i hans studier af det arabiske sprog og
udgangspunktet for hans talrige rejser bl.a. til
andre arabiske lande, men også til spansktalende
dele af verden f.eks. i Sydamerika, idet spansk
indgår i den aktive pensionists udforskning af
tilværelsen. ”
Han havde flere gymnasieelever eller gymnasielærere til
at komme i sit lille hjem. De kom igennem mange år, og
på grund af valutakurserne var det ikke dyrt. Hans ene
værelse var indrettet som læsestue med stort bord, bog
reoler, læselamper osv. Der blev studeret, ikke så meget
bøger, mere aviser, fortællinger fra dagliglivet, hadith,

Qoranstykker osv. Desuden gik han til tider på to skoler
for udlændinge. Otto Marstrand talte ikke andet sprog i
Tunis end arabisk.
Han gjorde bekendtskab med en ung kvindelig fi
lolog i en boghandel, og hun ville gerne påtage sig at læse
arabisk med ham. Men hun kunne selvfølgelig ikke få lov
at besøge ham, for det er en del af arabisk tankegang, at
hvis en mand og en kvinde opholder sig alene i samme
rum, så sker der altid noget, som ikke burde ske. Til gen
gæld fik han adgang til hendes hjem. Hendes mor eller en
anden lukkede ham mistroisk ind, og hver gang forekom
han dem lige mistænkelig. Han blev anbragt ved spise
stuebordet, senere blev den unge pige lukket ind, og strax
fulgte en af brødrene, som satte sig og læste i et hjørne af
rummet.

Marstrand oplevede i Tunis, hvordan
særlig ungdommen i et arabisk land tænkte og
følte. Han kom selv til at se verdenskonflikterne
fra en arabisk synsvinkel. Da han kom hjem til
Danmark, mødte der ham et helt modsat billede.
De to parter talte overhovedet ikke samme sprog.

Marstrand i Ecuador. Spansk begyndte Marstrand at lære på Københavns Universitet og senere på sprogskoler i Salamanca, Madrid og Las Palmas, hvor
han boede halve år ad gangen. Men billedet er fra hans to langvarige ophold i Ecuador, og her har han ladet sig fotografere ved siden af noget, som

interesserede ham umådeligt, nemlig det arabiske sprogs indflydelse på det spanske sprog, i dette tilfælde på navneskikken. Han står ved en mur, hvor
der med store bogstaver er malet navnet på en af kandidaterne til det forestående præsidentvalg. Manden er af lokal indiansk afstamning, navnet er
arabisk, ‘abd Allah betyder Buds tjener, Buds træl. - På sin første rejse boede Marstrand et par måneder i 1988 på stranden 50 meter fra Stillehavets

brusende bølger. Sin vane tro dyrkede han løbende de boglige sysler. Han henvendte sig til rektor på et lille nærliggende gymnasium og spurgte, om der
var en lærer, som kunne tænke sig at have lektioner med ham. Så kom der hver dag en ung lærer, og de sad og læste sammen i skyggen af tre palmer

med akkompagnement af suset fra Stillehavet. På togturen fra Stillehavskysten op til højlandet fik han lov at sidde i førerkabinen. Det lille, usle tog

arbejdede sig opad på afsatser langs glubende svælg, en i alle betydninger rystende rejse, indtil man nåede højlandet med de store byer i tre tusind
meters højde omkranset af Andesbjergenes dobbelt så høje tinder, sneklædte under ækvators sol. På universitetet i hovedstaden Quito stiftede han
bekendtskab med det indianske sprog. Under sit andet ophold boede han mest i Banos, ”badene ”, byen med de varme bade. Ben lå i en slugt, der skar

dybt ned gennem Andeskæden og udgjorde et dramatisk pas. Derfra kom han østpå og sejlede med kano ned ad begyndelsen til Amazonfloden, dvs. på
vandstrømme, som 2000 km længere fremme ville udmunde i Atlanterhavet. Fotografiet er taget i Bahos i 1989, dét år han fyldte 70.
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“Her hviler Otto Marstrand”
“Her hviler Otto Marstrand” stod der på den
store hvide marmorplade over en grav, som Otto
Marstrand besøgte som 76-årig på den danske
kirkegård i byen Charlotte Amalie under en rejse
i 1995 til øen St. Thomas i Dansk Vestindien,
hvor hans far var født. Det var en ejendommelig
oplevelse at stå foran den indskrift. Den afdøde
var hans oldefar, som han selv var opkaldt efter.
Oplevelsen her gav stødet til, at han besluttede
at skrive en bog til sine efterkommere om deres
forfædre.
Hans første hensigt var blot at skrive om
den vestindiske linie af Marstrand-slægten. Han
skaffede sig desuden viden om slægtens norske
forfædre.

Men de er jo også forfædre til de andre
Marstrandske slægtlinier bl.a. efter maleren
Wilh. Marstrand, og da nu så meget arbejde var

gjort, tænkte han, at det ville være forholdsvis
enkelt også at skrive om de øvrige 4 slægtlinier,
så at bogen ville komme til at omfatte alle nule
vende Marstrand ’eres forfædre. Men det viste sig
at være alt andet end “forholdsvis enkelt”. Sin
høje alderdom, til han var 85, brugte han til at
forsøge at løse opgaven, og denne bog er resulta
tet.
Han havde i 15 år to hjem, om foråret og efteråret
i Tunis, sommer og vinter i Danmark. Her var koncerterne
i Tivoli hans kæreste. Midnatstimerne hjemme gik med
ost og snaps, sagde folk; men det væsentlige var tonerne
fra barokkens mesterværker til romantikkens inderlighed.
Mendelssohns kirkemusik elskede han, selvom den i da
tiden ellers ikke var i høj kurs. På hans natbord lå altid
digtsamlinger. Der var tænkt på både musik og poesi i
dødsannoncen:

Og dem jeg elsker, men aldrig saae,
de henfarne Store som nær Dig staae,
med dem lad mig boe i Dit høie Haas,
naar Jordebygningen synker i Gruus.

5. slægtledOtto Marstrand
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Henvisninger og noter vedr. den vestindi
ske Ottos oldebarn, Otto Marstrand
Krak.

KRAK’s Blå Bog 2004.

DBL.
Dansk Biografisk Leksikon. Marstrandstamtavlen deri omfatter kun dele af slægten, bl. den
vestindiske linies generationer og O.M.s slægtskab med de
øvrige Marstrand-linier.

Herl.VI.
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufs
holm 1893-1993, v. N.E. Møller (Thaning og Appel 1996),
bind 6.
U&OM.
Ulla og Otto Marstrand: Fra Holbæk bys
historie i 1960’erne (1968)

Hertz.
år (1969).

Michael Hertz: Holbæk Bys historie i 100

Livet på Herlufsholm i 1930’erne
1 Runge, ryle osv
Se bl.a. Svend-Tito Achen: Ordbog over det herlovianske
Sprog (Næstved Tidendes Bogtrykkeri 1940) og Jens
Normann Jørgensen: Herlovianersproget (s. 43-48 i sær
nummer af Herlufsholm Kontakt, udgivet 1985 af Her
lufsholm Skole i anledning af skolens 850 års jubilæum).
2 En død - en levende
Årsskrift for Herlufsholm 1949, første side.
3 Tysklærer
Den senere rektor for Østersøgades Gymnasium: Eigil
Freil. (1906-1998).
4 Organist
Andreas Larsen, igennem en menneskealder organist ved
Herlufsholm kirke.

Lidt om Marstrand som herlovianer
5 En kammerat
Knud Vestbirk, dimitteret 1939. Han var ikke som
Marstrand helt ny på skolen. Se Herl.VI årg.1939.
6 Aviser
Spørgsmålet om aviser var blevet rejst af en elev i skole
bladet Diplen 1934: Hvornaar faar vi Politiken fremlagt
paa Læsesalen? men uden resultat. Se Palle de Bang:
Dipelår på Herlufsholm 1931-1938 (Eget forlag, 1985).
7 Reedtz Thott
Axel R.T. (1920-1973), dimitteret 1939. Herl. VI årg. 1939.
8 Jessen
Claus Jessen, dimitteret 1940. Herl..VI årg.1940.
9 Skolens officielle årsskrift
Aarsskrift for Herlufsholm 1938, s. 16-18. Afsnittet blev
skrevet af Marstrand på opfordring fra rektor.
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10 Niels Bøgh Andersen
Se Dansk Biografisk Leksikon.
11 Klassekammerater
Vagn Ditlev Larsen, bladets redaktør, dimitteret 1939, se
Herl.VI årg.1939, og Axel Reedtz Thott, smst. samt Knud
H. arsen, smst.
12 Discipulus
“Diplen”, 1938-39 januarnumret 1939. Han fik svar 15.
febr. 1939 fra en klassekammerat Axel Reedtz Thott, en
dreng, som begejstredes ved det absolutte. Få år senere
var han aktiv i modstandsbevægelsen mod tyskerne.
Marstrands gensvar var 1. marts, modpartens 15. marts.
13 En elev spurgte
Do., 1. april.
14 På en vittig måde
Smst. De humoristiske noter var forfattet af ovennævnte
Knud H. Larsen, en kvik begavelse, som døde meget ung.
15 Discipulus II
Johannes Joensen, dimitteret 1942, Herl. VI årg. 1942.
Jfr. “Diplen” 1940-41, bl.a. to artikler 5. febr. 1941.
16 En kun 13-årig dreng
Per de Hemmer Gudme, dimitteret 1945, Herl. VI årg.1945.
“Diplen” 1939-40, januarnumret 1940.
17 Om 1939-dimittenderne
“Diplen” 1941-42, 19. november 1941, s. 2.

Fra studenterliv til ægteskab
18. Rektor i Holbæk
Se Krak
19. Grundideer
Det flg. citat er fra U&OM s. 11
20 Otto Marstrands hustru
Ulla Kristiansen (1934 Vridsted ved Skive-2001 Holbæk).
21 Landsby syd for Skive
Landsbyen hedder Vridsted.
Hendes barndomshjem var et hus med lidt jord på et par
hektar, dvs. lidt mark og have. Huset lå midt i Vridsted og
var det gamle stuehus fra den udflyttede Bjerregård. Det
havde tilhørt hendes farfar, Palle Kristiansen (1850-1937
Vridsted) Han havde haft præstegårds)orden og andre
jorder i forpagtning og havde haft et strengt arbejdsliv,
indtil han blev ansat i postvæsenet som “brevsamler”,
dvs. leder af et brevsamlingssted, der blev indrettet i hans
hus i Vridsted. Her fandtes postvæsenets stempler og segl
på hans gamle almuechatol. Ved lang-bordet samledes
tidligt om morgenen 3-4 landpostbude og sorterede og
fordelte posten, som var kommet med hestekøretøj fra
købstaden Skive. Så gik eller cyklede de ud på deres lange
postruter, og derfra vendte de tilbage til “brevsamleren”
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med den indsamlede nye post. Den blev sendt til Skive,
når hestevognen, som var kørt videre til fjernere egne, kom
retur på sin vej tilbage til købstaden. Han boede senere “på
aftægt” med sin hustru i en ende af huset.
22 Hendes forældre
Ullas far Sigurd Kristiansen (1895-1962 Stoholm) overtog
ejendommen. Men embedet som postsamler blev nedlagt,
han fik arbejde som halvdagspostbud.
Ejendommen gav konstant underskud på grund af for
dårlige afgrøder og sygdom og dødsfald i besætningen. Hele
den lille familie var dybt bekymret, hvis en gris blev syg for ikke at tale om en af de to køer. Hvis et af disse dyr døde,
var der tale om en økonomisk katastrofe i hjemmet. Høns
og duer var der også. Men her var ikke livsgrundlag for en
familie. Sigurd skaffede en biindtægt som postbud. Efter de
to gamles død flyttede det yngre par i 1938 til stationsbyen
Stoholm midtvejs på banestrækningen Viborg-Skive, hvor
han blev fuldtids landpostbud. Hustruen Agnes, f. Jensen
(1896-1984 Stoholm) var distriktssygeplejerske, så hun
bidrog til økonomien og til målbevidstheden om, at både
søn og datter skulle opnå social opstigning. De kom begge
to på Fønss’ Realskole i Viborg, og gennemførte senere
læreruddannelse på seminarier.
23 Til leje i en palæagtig villa
Kalundborgvej 60 i Holbæk. I en del af haven ned mod
fjorden opførtes senere et 5 etagers kollektivhus.
24 O.M. om ungdomsoprørt
Hertz s. 273.

“Overraskelsernes mand“
25 Det kom som et chok
Holbæk Amts Venstreblad 1. okt. 1988.
26 Skilt
Otto Marstrand og Ulla f. Kristiansen blev separeret den
31. oktober 1978 og blev skilt 7. december 1979. Hun
forblev boende i Holbæk til sin død 2001. Men de boede
undertiden på besøg hos hinanden og de rejste sammen i
England og Frankrig, Jerusalem og Tunis.

Slutnote
Otto Marstrand og Ulla f. Kristiansen blev gift 1954
(Bjernede) og som ovenfor nævnt skilt 1979. De fik to
børn:
1) Troels Marstrand f. 1955 (Kolding, St Nikolaj).
Se næste kapitel.
2) Helle Marstrand f. 1961 (Tveje Merløse). 1980 student
(Stenhus, Holbæk, 1987-1991, uddannet på Rytmisk
Konservatorium, med kontrabas som hovedfag. Som
bassist aktiv i flere årtier i Kbh.s jazzmiljø, turnerede i
danske og udenlandske byer. Gift med Thomas Jejlskov
Larsen f. 1964 (Søborg), uddannet 1986-1990 på Rytmisk
Konservartorium med tenorsaxofon som hovedfag. Søn af
edb-tekniker Allan Larsen (f. 1935 Kildevælds) og Vivian
Jejlskov (f. 1938 Brønshøj som Viv. Christensen). Parret fik
to børn, Amalie (f. 1993 Frd.berg St. Thomas) og Caroline
(f. 1995 smst.).
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På den oprindelige kirkegård omkring Holbæk kirke er nogle få gamle gravsten bevarede. Da rektorparret kom til Holbæk, tog de deres lille 5-årige søn med derhen og lod ham med en finger følge de
udhuggede furer, som udgjorde navnet på den begravede. Drengen kunne læse og udbrød med stolt
hed : “Der står Troels!” Det var gravstenen over Troels Smith (1744-1823), som var provst og skolere
formator i Holbæk, en af Marstrand-slægtens betydningsfulde forfædre. Hans datter Petra blev viet i
Holbæk 1804 til Nordmanden Nic. Jac. Marstrand, og de grundlagde Marstrand-slægten i Danmark.

Hvor mange har heddet Troels Marstrand?
Fra provst Troels Smith er Troels-navnet vandret
ind i slægterne Marstrand og Trier og Sams og
Mørk og Fink og Smith. I Marstrand-slægten har
der gennem to århundreder været 5 personer,
der har båret navnet Troels efter den fyrige og
rebelske præstemand.

Troels-navnets vandring i Marstrandslægten gennem 250 år
Navnets historie i slægten begyndte med Troels
Smith (1744-1823), provst i Holbæk. Hans datter
Petra Smith blev gift med den danske Marstrandslægts norske stamfar, og dermed vandrede
Troels-navnet ind i Marstrand-slægten. Det unge
1) Otto
I Dansk
Vestind.

2) Wilh.
Maler

—

—

3) Oswald
Søofficer

4) Troels d.æ.
Bager og
møller

(Ingen Marstrand-efterkommere)

På Herlufsholm er det en tradition, at enhver, som bliver student,

indhugger sit navn i en bestemt mur på en af de gamle bygninger. Her
findes tusinder af navne indhugget, mere eller mindre smukt udført.

Troels Marstrands navnetræk hører til blandt de mest vellykkede.

5) Theodor (1817-1863) værktøjsfabrikant
Hans 2. søn fik sin farbrors navn
1) Jacob
(1848-1935)
borgmester

2) Troels d.y.
(1854-1929)
Glud&Marstr.

Theodors
oldebarn
Troels, tegner
(1919-1992)

—

Ottos tip
oldebarn
T-oels (1955)

3) Tobias
(1862-1946)

Theodors
tipoldebarn
Troels (1953)

—

6. slægtled: Troels Marstrand

80

Troels Marstrand (f. 1955). Foto 2003.

par fik 5 sønner, hvoraf nr. 4 blev opkaldt efter
sin morfar. Navnet vandrede videre.

Den yngste bærer af navnet Troels Marstrand tog
studenterexamen (1975) fra Herlufsholm, og var
i tvivl om, hvad der derefter skulle ske.
I et kollektiv, hvor han senere boede på
Vesterbro i København, fik han en interessant
besked fra en pige, som også boede der. Hun
var under uddannelse som grafisk designer og
var ansat på en grafisk tegnestue i Københavns
indre by. En redaktionssekretær fra Berlingske
Tidende havde sin gang på tegnestuen, og må
ske var han mere end almindeligt interesseret
i den kønne unge pige. Han foreslog hende at
søge arbejde på avisens tegnestue, men hun
havde ikke lyst til at skifte arbejdsplads. Da hun
kom hjem til kollektivet, fortalte hun Troels
Marstrand om sagen, og han ringede op til avi
sen og spurgte, om man ikke kunne bruge ham i
stedet.
Han var ikke uden kvalifikationer. Under

Den vestindiske linie

sit arkitektstudium, som han droppede, havde han
fulgt undervisning i tegning på Kunstakademiet,
og han havde gode kunstneriske anlæg. Dengang
var avisgrafik endnu ikke blevet indhentet af
den elektroniske teknik. Man tegnede i hånden.
Sådan gik det til, at han blev ansat som grafiker
på Berlingske Tidende i 1986.
Men avisen ville være moderne og havde
anskaffet sig en computer til tegnestuen, et stort
monstrum, to meter langt og halvanden meter
højt, sådan som computerne var i deres barndom.
Den stod ubenyttet, for ingen kunne betjene den.
En dag kom redaktøren ind på tegnestuen og
fortalte, at der i Düsseldorf ville blive afholdt et
to ugers kursus i betjening af sådanne maskiner.
Hvem var interesseret i at tage til Düsseldorf?
Det gik omtrent ligesom hos evangelisten Lukas
i kapitel 14: Den første svarede: “Jeg har købt
en grund, den får jeg travlt med”; den næste:
“Jeg er midt i en handel om nogle dyr”; og den
sidste: “Jeg har lige giftet mig, vi skal holde ho
neymoon”. Der var kun 4 ansatte på tegnestuen,
så det blev den nye fjerdemand, som måtte tage
af sted til Düsseldorf. Da han kom hjem, fik han
monstrummet til at fungere; Troels Marstrand
blev den første i Danmark, som brugte computer
til avisgrafik. Da der senere var kurser i England,
var det ham, som blev sendt dertil.
Hans
nærmeste
overordnede
på
Berlingeren gik af, og der opstod interne pro
blemer, som Troels ikke ville involveres i. Han
fik stilling på Politiken, som tilbød ham højere
aflønning; det var et spændende og uroligt hus,
for uroligt for hans gemyt. Alle gode gange tre.
Ritzau’s nyhedsbyro ville starte en afdeling, som
ville sende computergrafik til et antal provins
aviser, der ikke selv havde råd til at investere i
denne teknik. Troels Marstrand fik tilbud om at
lede denne nye afdeling og tog den.
Men to år senere, i 1991, blev han ramt af
en afmatnings-sygdom, som fratog ham næsten
al fysisk kraft, så han måtte opgive stillingen.
Den datidige lægekunst kunne ikke diagnosti
cere sygdommen, men det lykkedes dog ved
en kombination af mærkelige behandlinger at
bringe den under kontrol. Troels Marstrand blev
freelancer og startede sit eget firma for compu
tergrafik. Han fik fagblade og tidsskrifter og in
dustrielle virksomheder som kunder.
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Den 2. Ulla, som blev gift ind i Marstrandslægten
At både Troels Marstrands og hans fars hustru
hed Ulla, afstedkom undertiden forvirring.
Den unge Ulla1 var jyde ligesom sin ældre
navnefælle, men hun var fra et mere solidt
miljø, hun var gårdejerdatter fra det yderste
Vestjylland2, student fra Struer i 1980, og da
hun havde kunstneriske interesser og anlæg, tog
hun til København for at blive grafiker. På Den
Grafiske Højskole afsluttede hun den 3-årige
uddannelse i 1988.
Det var denne unge pige, som ved en til
fældighed blev anledning til, at Troels blev com
putergrafiker, sådan som det er fortalt ovenfor.
Hun kom til at gribe yderligere ind i hans liv. De
giftede sig i 1992. Trods ægteskab og børn for
blev hun erhvervsaktiv som grafisk designer.

Noter
1. Troelses hustru
Ulla Tanderup Jensen, f. 1. april 1962.
2. Hendes forældre
Otto Jensen var født 1930 i Nr. Felding, hvor hans far,
Ingvard Jensen (1897 Mejrup-1984), var gårdejer. Selv
var han gårdejer i Hanbjerg. Han blev gift 1958 i Hanbjerg
med Maren Tanderup, f. 1935 i Hanbjerg, dtr. af gdr. Karl
Magnus Tanderup (1900 Ejsing-1999 Vinderup).

Slutnote
Børnene i Troelses ægteskab var to sønner og en datter. I den
vestindiske linie udgør de Marstrand-slægtens 7. slægtled:
1) Jonathan Marstrand (f. 28. juni 1993 Kbh. Elias sogn).
2) Andreas Marstrand (f. 1. april 1995 Kbh. Elias sogn).
3) Selma Marstrand (f. 24. okt. 1999 Lillerød.)

Jonathan Marstrand th. (1993) og Andreas Marstrand tv. (1995) med deres far.
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Fortællingen om Poul Marstrand (1851-1902)1 er på en måde kort og på en måde lang. Den er kort, fordi
han pludselig døde midt i sin manddomsgerning. Den er lang, fordi den fortsætter med beretningen
om hans hustru. Hun var en kvinde, der ikke bare fik en tung skæbne, men også bar sin skæbne med
værdighed og ansvarsfølelse over for de 4 drenge, hun stod tilbage med. Af dem blev to myrdet. Men
nu først om Poul Marstrand.

Fra Frederiksværk til Amerika
Han voxede op som barn i sin fars embedsbolig
på Charlottenborg med udsigt over Kongens
Nytorv. Blandt minderne fra barndommen var
den spændende oplevelse, at når der var snefald,
kørte folk i kane2 med bjælder omkring “Hesten”
på Kongens Nytorv. Til barndomsminderne hørte
også, at Pouls egen fødselsdag, den 13. maj, var
den dag, da bøgen efter almanakken sprang
ud3 (nu om stunder gør den det lidt tidligere);
fødselsdagen fik desuden en særlig glans ved,
at just samme dato var den kære Onkel Troelses
fødselsdag, og der var ikke nogen bedre at have
noget tilfælles med end ham i hele Marstrandslægten.
I barndomshjemmet blev Poul som en
selvfølge fortrolig med læsning og musik og
kunst. Malerens æresbolig på Charlottenborg var
præget af hans mors inderlige musikalitet. “Sang
og Musik tonede gennem de billedsmykkede
Sale”4. Her var åndelige interesser fremtrædende,
og her færdedes førende personligheder inden
for kunst og videnskab og åndsliv. Det blev Poul
naturligvis for livstid præget af.
Da han endnu kun var 15 år5, mistede
han sin mor, Margrethe f. Weidemann i januar
1867; dødsårsagen var tyfus. For hele Marstrandslægten havde hun været den meget elskede
Tante Grethe, og i hjemmet var hun det faste
holdepunkt over for malerens tilbøjelighed til
melankoli. Hun var en begavet og åndfuld og
taktfuld kvinde, som er omtalt nøjere i bind I.
Efter hendes død fik familien en kærkommen
hjælp af Onkel Troelses ældste datter Anna, som
fik overledelsen af hjemmet i et par år. Efter at
hun blev gift, blev hun efterfulgt af sin søster

Wilh. Marstrands maleri af sønnen Poul som 18-årig.

Petra. Men allerede samme år, hans mor døde,
var Poul på vej ud af hjemmet.
Poul Marstrand havde begavelse for alt
teknisk og havde fine evner for at tegne. Hans far,
Maleren, var udmærket klar over, hvor sønnens
evner lå. Derfor har han ikke tilskyndet ham
til nogen højere uddannelse med akademiske
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studier. Håndværk stod i det hele taget højt i
kurs i den Marstrandske slægt6.
Maleren må have gjort sig sine tanker om
ligheden mellem hans egen far, “Nordmanden”,
og sønnen Poul, da han skulle finde ham en læ
replads. Hans norske far havde jo i sin tid fået
uddannelse “på” Frederiksværk og havde senere
i kort tid haft ansættelse dér. Det ligner mere end
en tilfældighed, at Maleren nu lader sin egen 1516-årige søn komme i smedelære samme sted.
Det var i 1867, lige efter at malerens hustru var
død januar. Da lærlingelønnen var forsvindende,
sendte Maleren ham 20 Rigsdaler hver Måned,
det var netop nogenlunde det samme, som en
arbejder tjente månedligt.

Malerens breve til sønnen
Maleren var meget optaget af, hvordan det gik
sønnen i Frederiksværk, men han var næsten
for påtrængende. Han skrev flittigt breve, men
den 16-årige yngling var ikke flittig med at
svare. "Jeg kunde nok have ønsket, at Du havde
fortalt mig lidt mere om, hvor — , hvormed -, hvorledes — , og hvorledes — “4n6\ gn }ia|v
snes dage efter gentager han: "Jeg sender Dig
kun en lille Hilsen og en Anmodning til Dig
om at lade os høre lidt fra Dig, hvorledes — ,
hvordan — , og hvordan iøvrigt — “13/7 67 pouls
breve er ikke særlig mange, og Maleren er ikke
tilfreds med efterhånden kun at få brev en gang
om måneden: "Jeg vil gjerne havde indført den
Skik, at Du regelmæssig lader høre fra Dig hver
14de Dag og helst saaledes, at jeg bestemt hver
anden Søndag kan faae Dit Brev, saa skal Du
ligeledes faae Brev herfra Ugen imellem”113 6S.
Men Poul retter sig ikke efter denne rimelige
henstilling, så et halvt år senere må hans far
igen tage sagen op: "Og saa kan Du meget godt
holde dén Plan fast, at Du skriver regelmæssigt
hver 14de Dag”, hvortil kommer, at der også
skal stå noget mere i brevene, "Du kan godt
begynde tidligere paa Brevet, saa at dét, Du
fortæller, kan blive noget rigeligere!”2196*. Efter
endnu et halvt år lyder et af Malerens breve som
et hjertesuk: "Kjære Poul. Det er længe siden,
Du har skrevet, skjøndt det var Aftalen, at Du i
det mindste hver 14de Dag skulde lade høre fra
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Dig. Nu er Maaneden ude, og jeg sender Di^ de
20 Bigsdaler, og jeg haaber at Du er rask” 69.
Nej, det var ikke så let for Maleren. Men
det var måske til tider også svært for sønnen, for
de breve, han fik, var temmelig kedsommelige,
de var fyldt af lommefilosofi og selvfølgeligheder.
Værre var dog de idelige formaninger: "Ligesom
jeg glæder mig over din sorte (Arbejds-)dragt,
saa haaber jeg, at du indvendig er desto renere
i Sind o^ Skind, og saa vil det gaae dig godt i
Verden ” 1161. "Du maa tro, min kjære Poul, at det
dog kun er igjennem Arbeidet og Opfyldelsen af
sine Pligter, at man faaer den Samvittighedens
Bo, at man kan more sigi Fritiden ”24/8 67. ‘‘Det, som
nu og til alle Tider er nødvendigt, er Orden og Flid
og en hensynsfuld Omgang med andre”31269. Hvis
disse sætninger havde været skrevet en enkelt
gang, så var de værd at fæstne sig ved, men de
blev omskrevet og gentaget, og det var egentlig
ærgerligt, for Maleren vidste ikke alt det gode,
han ville gøre for sønnen. Og iøvrigt behøvede
sønnen slet ikke alle disse formaninger, for han
var flittig og hensynsfuld.
Men nogle få markante faderlige råd husker
man, når man læser brevene7. "Dog har jeg intet
imod, at I ogsaa more Eder med lidt Kortspil, kun
ikke for meget”2'11'61. “Du maa beflitte dig paa at
skrive ordentligere; thi det er en god Anbefaling
og tyder paa Orden ogsaa i Forretninger; kan
Du ikke see paa Din Oncel Ottos Breve, hvilken
ordentlig og pyntelig Mand han maa være.
Forøvrigt syntes jeg godt om Touren Du havde
gjort, paa Brændeviinsflasken nær, thi den kan
undværes.”1136*. Maleren synes ikke om, at Poul
ikke danser, "thi det er en tækkelig Maade for
en ung Mand at lære at være opmærksom imod
Damerne paa ”. Meget tankevækkende er i samme
brev Malerens betoning af, hvor vigtigt det er at
være “Altid sanddru, men aldrig paatrængende
med at sige Sandheden, kun sig selv bevidst at
være i Sandheden”3126*.
Farbroren, den højtelskede Onkel Troels,
der brændte af kærlighed ikke bare til sine egne,
men også brødrenes omkr. 20 børn, tog sig lige
så interesseret som Maleren af Poul Marstrands
uddannelse og udvikling. Gennem lang tid
kom der hver uge brev fra ham til Poul under
opholdet i Frederiksværk. Onkel Troelses breve
hjalp ham ud over mange vanskeligheder8 og gav
ham råd om den rette omgangstone med både
jævnaldrende og overordnede.
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Onkel Troels var åbenbart klar over, at
Maleren ikke kunne opnå rigtig kontakt med sin
søn, saa han skrev lidt til Poul derom: “Du veed
nok, han har noget stødende undertiden i sit
Væsen, og navnlig kunne (= kan) Uforstandige
og Børn ikke altid forstaae saadant. Men ældre,
som vide af Erfaring, hvorledes Livets Kampe
tager fat paa de menneskelige Nerver, bedømme
det anderledes, og see, hvad der er paa Bunden
af Hjertet. - - Naar der derfor er nogetsomhelst,
som du kan have paa Hjerte, af hvad Slags det
end er, og du lettere kan meddele det til mig, saa
henvend Dig trøstig til mig. Det er een af mine
Opgaver - - “9. Kun halvanden måned senere
trænger Onkel Troels sig ind på ham igen: “Læg
nu Mærke til Ugens Hændelser, saa faaer Du
noget at skrive om. feg tager imod Alt, løst og
fast, og kan endog læse mellem Linierne”10.
Malerens
bekymringer
skyldtes,
at
ganske vist var Poul en opvakt og iderig og
foretagsom dreng, men samtidig var han følsom
og stemningsbetonet, måske lidt drømmerisk,
og han havde anlæg for en melankoli, som
senere blev skæbnesvanger for ham. Antagelig
havde han arvet en del af det tungsind, som
Maleren var plaget af og havde arvet fra sin mor
Petra Smith; Malerens bror Troels skriver i sin
slægtsbog udtrykkeligt om “Moders melankolske
Temperament”". Poul Marstrand viste lignende
træk.
På den baggrund må man forstå, at det
for Maleren var vigtigt at få sønnen til at styre
uden om problemer med hensyn til uddannelse
og livsbane. Det lyser ud af brevene til sønnen,
at han har følt sig tryg ved, at sønnen nu
var godt i vej på Frederiksværk. Han skriver
fortrøstningsfuldt således: “Naar jeg i Tankerne
sysler med Fremtiden for Dig, saa seer jeg den
lys og fuld af Virksomhed. - (Du) kan see Dig
om i Verden og saa slaae Dig ned, hvor Du er
bedst skikket til at virke, naturligviis helst i dit
Fædreland; thi dét er og bliver dog det bedste
Sted, hvor man har sin egen Rod at voxe j”™69.
Men Malerens tryghedsfølelse blev snart
forstyrret, for Poul ønskede ikke at fuldende sin
læretid. Han havde sit arbejde i valseværket,
og det var han ikke tilfreds med; det gav ingen
udfoldelsesmuligheder
for
hans
tekniske
skabertrang og hans evner for tegning. Hans far
gav omsider efter for hans ønske, og farbroren
Onkel Troels var enig: “Det er jo fornøieligt,

Poul Marstrand som ung.

at du nu skal til Kiøbenhavn for at læse”'2 og
Maleren skrev i marts 1870 sådan til ham: “feg
har idag tilskrevet hr. Kragh (som Poul arbejdede
under) og takket ham for al hans Velvillie imod
dig og spurgt ham, om Du den 1. April kunde
forlade Arbeidet, thi da havde jeg bestemt, at Du
skulde bryde op”2'/31°. Onkel Troels var rådgiver
i sagen, og foruden matematiklærer Lassen ved
Trieges skole havde han anbefalet lærere i tysk
og engelsk. Det var dog vist overflødigt, at han
formanede Poul om, at “det er nødvendigt at læse
noget”'3, og om at “see hvormeget interessant
der ligger i en industriel Virksomhed”. Det var
netop Poul selv, som fra Frederiksværk havde
forlangt at komme til at lære noget, særlig
matematik og sprog og teknisk tegning, det var
hverken noget som hans far eller farbror havde
fundet på. Nu søgte han kundskaber, og samtidig
havde han lejlighedsvis arbejde som tegner på
Orlogsværftet, som han senere vendte tilbage til,
jf. nedenfor.

3. slægtled: Malerens søn Poul Marstrand

90

I Amerika
Poul Marstrands liv og levned fra 18 års alderen,
hans dygtiggørelse gennem stillinger i udland
og indland, hans grundlæggelse af egen fabrik
på Vesterfælledvej, fusionen med andre firmaer
og sluttelig dannelsen af Titan med alle de
interne spektakler dér, - alt dette har vi ingen
bedre kilde om end Mogens Lebechs bog: Titan.
(1947). Af den øser jeg i det følgende ofte mere
eller mindre ordret fra de to afsnit, hvis sidetal
er anført i noternel4. Jeg supplerer med enkelte
oplysninger, som er overleveret i slægten, særlig
hos hans børnebørn.
Den kun 19-årige Poul Marstrand tænkte
i 1870 på at rejse til London, men han undlod
det, for det var dengang, da alle med rette for
udså, at der ville blive krig mellem Frankrig og
Tyskland, og mange drømte om, at Danmark
skulle træde ind på Frankrigs side og få revan
che over Tyskland og vinde Sønderjyske sag
hjem til Danmark. “Jeg gaar øjeblikkelig med”,
skrev Poul. “Det bliver en stor Tid, vi kommer til
at leve i, og jeg glæder mig umanerligt til at være
med til at banke Preussen ”. Men Danmark trådte
af gode grunde ikke ind i krigen.
Med sin fars fulde støtte, både økonomisk
og med opmuntring, forlod Poul Danmark i
1871.
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Han opholdt sig nu to år i Amerikas
forenede stater, hvor han videreuddannede sig
ved at arbejde som teknisk tegner, og han fik
derigennem nye impulser af stor betydning for
hans egen udvikling. Ikke mindst dét arbejde,
han havde som maskintegner på The Danforth
Locomotive and Machine Company i New York,
gav ham værdifulde erfaringer, som han ikke
tilsvarende ville have kunnet få i Danmark;
og derfra fik han dét vidnesbyrd, at han var
“an excellent draughtsman and a perfect
gentleman”! Han sugede til sig af de mange
imponerende ting, han oplevede i USA, men
han gav også i sine breve til faderen udtryk for,
at han ikke lod sig overvælde deraf. Af deres
brevvexling fremgår det, at den gamle holdt af at
høre herom, for han var en meget national mand,
som ganske vist fandt det gavnligt at se sig om
i udlandet, men ofte understregede, at det var
fædrelandet, man skyldte alle sine kræfter. “Det
glæder mig, at du - - ikke lader dig daare af dét
Skin, som Higen efter Guld og Gods har sat som
Maal”'5. I sit sidste brev til sønnen skrev han:
“Nu glæder jeg mig til, at Du helst vil vende hiem
igien og her anvende den indsamlede Erfaring
og tiene dit Fædreland”'6.
Poul Marstrands ophold i Amerika blev
brat afbrudt, da han fik efterretning om sin fars
død i foråret 1873. Han døde i marts, og snart
derefter var sønnen på vej hjem.
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Nu var det ham, der var familiens overhoved, så han skulle på sine yngre søskendes vegne administrere
den betydelige arv, som Maleren efterlod sig. Han skulle også17 etablere et hjem for dem, nu da de
som forældreløse skulle flytte fra æresboligen på Charlottenborg. Og endelig skulle han finde sig et
passende arbejde. Helst ville han begynde at drive selvstændig virksomhed; men da han endnu var
for ung til at få tilladelse dertil, tog han arbejde som tegner på Orlogsværftets maskinværksted i to år
1873-75.

Fra egen fabrik til fusionen “Titan”
Danmarks første elevatorer og
kulkraner
I 1875 tog han borgerskab i København som
jernstøber og maskinfabrikant og købte sammen
med en kompagnon en fabriksejendom på
vestsiden af den nuværende Vesterfælledvej.
Grunden var på 9.500 kvadratalen, dvs. ca.
3.740 m2 eller noget over en trediedel hektar.
Kompagnonen udtrådte få år senere, men til
gengæld allierede Poul Marstrand sig med
andre. Vi vil ikke her fordybe os i de skiftende
kompagniskaber, kun fastslå, at samarbejdet
mellem dem og ham på Vesterfælledvej synes at
have været fortrinligt.
Det var ikke nødvendigt at bygge helt fra
grunden, for der lå i forvejen nogle bygninger,
der havde været anvendt til industri, bl.a. en
litografisk virksomhed, men umiddelbart efter
overtagelsen var det nødvendigt at bygge både
en smelteovn ved siden af den bygning, der blev
taget i brug som støberi, og et maskinværksted.
Snart blev der foretaget udvidelser af disse byg
ninger, og der blev opført nye til bl.a. tegnestuer
og stalde og lager for støbegods. Hele anlægget
blev efterhånden temmelig rodet at se på.
Poul Marstrand var en arbejdsgiver med
en social indstilling og en gammeldags patriar
kalsk ansvarsfølelse for de mennesker, han havde
i sit brød. Det er baggrunden for, at han midt i
1880 "erne købte nogle beboelsesejendomme på
østsiden af Vesterfælledvej over for fabrikken,
hvor han til en lav husleje udlejede boliger til fa
brikkens arbejdere og funktionærer. Baggrunden

Poul Marstrands maskinfabrik på Vesterfælledvej.

kan imidlertid også være, at han var blevet moti
veret dertil af sin unge hustru Thyra Burmeister,
som han 8 år efter fabrikkens oprettelse var blevet
gift med i 1883. Ligesom han selv havde hun en
grundfæstet social livsholdning med vilje til at
omsætte den i handling. Hende skal vi senere
høre mere om i de følgende afsnit.
Fabrikken på Vesterfælledvej havde en
meget skiftende økonomi. Den økonomiske
status havde allerede fra starten været mindre
tilfredsstillende, og selvom der også var år med
godt overskud, opstod der i 1880"erne et par kriser,
som medførte, at Poul måtte sælge eller pantsætte
sine malerier og måtte fraflytte sin større bolig,
som lå på Vesterbrogade nær ved fabrikken18, og
flytte ud i et lille hus i Valby. Men kriserne blev
overvundet ved slutningen af 1880 "erne på grund
af kapitaltilførsler gennem nye kompagniskaber,
og fra da af var virksomheden velkonsolideret
og gav et stadig stigende overskud. For Poul

3. slægtled: Malerens søn Poul Marstrand

92

Vestre
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første kullosningsanlæg

1893,

en

kombination af kraner og elevatorer leveret af Poul Marstrands

maskinfabrik.

Marstrand og hans familie betød det en væsentlig
bedring af privatøkonomien; i 1890’erne flyttede
han med sin familie ind i en rummelig villa, som
blev børnenes barndomshjem; den lå på Bülowsvej
på hjørnet af Helenevej.
At virksomheden klarede sig igennem de
skiftende konjunkturer, skyldtes bl.a., at fabrikken
havde nogle betydningsfulde specialiteter at
tilbyde markedet. Deraf skal nævnes tipvogne og
anlæg af tipvognsbaner, kraner, både havnekraner
og virksomhedskraner.
Blandt specialiteterne fra Marstrands
farik var elevatorer. København var bagefter med
elektricitet, og uden elektricitet ingen elevatorer.
Det var Odense, som var den første by med
elektricitetsværk, og her kom Thriges fabrikker
ind på markedet med sine berømte elevatorer.
Med sans for reklame, byggede Marstrand 1888
Københavns første elevator i Tuborgs berømte
store ølflaske (dengang opført nær det nuværende
rådhus, hvor den store industriudstilling blev
holdt, nu ude ved Hellerup). Men det var først,
da København endelig fik et elektricitetsværk i
1891 med konstant strømforsyning, at Marstrand
byggede tre elevatorer til Magasin du Nord’s nye
pragtbygning på Kongens Nytorv. Gennem mange
år var folk betænkelige ved at benytte elevator. De
lod sig kun befordre med den, når de var ledsaget
af en “elevatorfører” i uniform, han garanterede
for turens lykkelige gennemførelse.

En anden specialitet var firmaets
støbejernsovne til hjemmene; de var af høj
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kvalitet og derfor relativt dyre; oven i købet
stræbte firmaet efter, at dets ovne skulle have en
kunstnerisk udformning, og det hang sammen
med Poul Marstrands nære bekendtskab med
Thorvald Bindesbøll'9, som tegnede adkillige
modeller.
De største og vigtigste projekter, som Poul
Marstrands maskinfabrik på Vesterfælledvej
gik i gang med, var opførelsen af automatiske
kullosningsanlæg. Det første, som firmaet
leverede, lå ved Vestre Gasværk i København ud
mod Kalvebod Strand, syd for det nuværende
Halmtovet. Det var lille, men det var et
pionéranlæg, som betød, at kullene ikke skulle
bæres i land i sække. Hermed var de metoder
for kullosning, som var begyndt at komme frem
i Amerika, for første gang taget i anvendelse
i Nordeuropa. Og opgaven var uhyre vigtig.
For kul var selve fundamentet for Danmarks
industrialisering, uden kul ingen industri. Det
lille pionéranlæg førte i 1896 til en kæmpeordre
fra dét selskab, som året efter antog navnet
Det Danske Kulkompagni, og som var et af de
største foretagender i den københavnske frihavn,
som etableredes fem år senere. Anlæggets
projektering blev påbegyndt på Vesterfælledvej,
men udførelsen blev først gennemført efter
fabrikkens fusionering med andre tilsvarende
fabrikker i storforetagendet Titan. Allerede i og
med projekteringen blev Poul Marstrand direkte
indlemmet i dén topkreds, som i 1890'erne førte
an i den københavnske industri- og finansverden,
heri
bl.a.
Landmandsbankens
magtfulde
direktør, etatsråd Glückstadt, som stod bag
finansieringen af det planlagte kæmpemæssige
kullosningsanlæg og af den kommende frihavn,
såvel som den indflydelsesrige og idérige ingeniør
og politiker, etatsråd Holger Hammerich20,
hvis nytænkning og skabende ånd anes blandt
utallige projekter, som forvandlede København
omkring århundredeskiftet fra en småstad til en
storby. Med Hammerich og hans familie sluttede
Marstrand-familien og dens fire unge sønner et
nært venskab, som bestod i tre slægtled21.
Fabrikken beskæftigede over 100 faglærte
arbejdere, desuden lærlinge og et mindre
antal arbejdsmænd, hvortil kom relativt få
funktionærer. Den udviklede sig til en solid
virksomhed, som gennem årene udviste et
voxende overskud.
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Sådan så der ud på Tagensvej 1896, da den nye store fabrik Titan skulle opførespå en åben mark, hvor hovedstadens bebyggelse endte ude mod
nordvest. Vejen var kantet af hække og havde dybe grøfter. Der var netop anlagt en hestetrukket sporvognslinie herud, som blev drevet af et

selvstændigt selskab. Den blev kaldt “Sølvgadelinien’’, fordi den fra Kongens Nytorv (via Dronningens Tværgade og Kronprinsessegade) kørte

ad den lange Sølvgade langs med Kongens Have og Bortanisk Have til søerne. Det var et langt stræk at tilbagelægge for fodgængere. Linien gik
videre over den daværende smalle Fredens Bro og passerede derefter et langt ubebygget område, Nørre Fælled, indtil den nåede ud til en lille

forstadsbebyggelse ved Rådmandsgade. Der var kun passsagergrundlag for små vogne i een etage, og de var enspændervogne. Linien fik nr. 10
efter Københavns kommunes overtagelse afalle sporvognslinieri 1911 og indtil 2003.

På denne baggrund kan man ikke
undre sig over, at det vakte bestyrtelse blandt
arbejderne, da Poul Marstrand og den anden
indehaver i slutningen af 1890'erne meddelte,
at fabrikken skulle ophøre som selvstændig
virksomhed, sælges til et konkurrerende firma
og flyttes til en anden del af byen. Formålet var
for dem begge to at få frigjort den efterhånden
betydelige kapital, som deres ejerskab til den
velkonsoliderede virksomhed repræsenterede.
For Poul Marstrand var det helt afgørende, at
han ønskede at slippe af med de gældsposter,
hvormed han havde finansieret sin andel i
bedriften og ikke mindst de mange udvidelser
og nybygninger. Specielt ønskede han at afvikle
de lån, som flere i hans slægt havde ydet ham
gennem vanskelige tider. Faktisk førte salget af

fabrikken til, at han i år 1900 samlede familien
til en fest i sin store villa på Biilowsvej; ved
bordet lå der til hver af de slægtninge, som
havde ydet ham lån, en konvolut med kontant
tilbagebetaling af det beløb, der var blevet lånt
ham. Det var, som Lebech skriver, “en stor dag i
hans liv”.
Selve fortjenesten ved salget af fabrikken
på Vesterfælledvej og afviklingen af gælden
var Poul Marstrands øjeblikkelige udbytte
af sammenslutningen med et konkurrerende
firma. På længere sigt indeholdt fusionsaftalen
bestemmelser om etablering af en helt ny fælles
fabrik på Tagens vej, og den fik hurtigt navnet
Titan.
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Tre direktører i splid på “Titan”
Overflytningen til det nye fabriksanlæg på
Tagensvej fandt sted i løbet af godt et år. Den
1. april 1898 kørte de sidste funktionærer fra
Vesterfælledvej i charabanc til Tagens vej. De har
næppe haft særlig store forventninger om, hvad
fremtiden ville bringe. Ingen bød dem velkom
men.
Der opstod hurtigt ufred på den nye virk
somhed, for de to fusionerede firmaer havde
været ret ensartede, så nu stod man med en
dobbeltbesætning. Direktørerne forligtes dårligt,
og der opstod især strid med hensyn til de over
ordnede funktionærstillinger. Man stod med to
værkmestre på maskinværkstedet, to støbeme
stre i støberiet osv. Ingen af direktørerne kunne
undgå at være dybt berørte af at skulle give give
slip på betroede folk, som de havde arbejdet
sammen med i årevis. En af dem beretter i sine
optegnelser følgende om en værkførers afsked:
“Han var udvendig glad og munter. Men da han
- - rakte mig Haanden til Afsked, faldt han sam
men og maatte gaa, fordi han græd. Vi har nu
været sammen i 23 Aar”!
Der var tre direktører, og det var ingen
hemmelighed, at de forligtes meget dårligt.
Selv om der blev sat dobbelte døre ind til
direktionslokalet, for at man ikke udefra kunne
høre enkeltheder af de tre herrers diskussioner,
genlød deres højrøstede stemmer også uden for
lokalet, når det rigtig gik løs. Poul Marstrand
var ikke gjort af samme stof som sine to
meddirektører. Han var ikke nær så selvsikker
og egenrådig som den ene, og ikke så robust
og udholdende som den anden. “Han var”,
skriver Lebech, “forsaavidt større end de andre
to22, fordi han var mere objektiv, mere tilbøjelig
til at se Sagen ogsaa fra den anden Side”. Det
blev hans rolle at forsøge at mægle mellem de to
andre, men det var en nærmest umulig opgave.
Det er indlysende, at de to kollegers stadige splid,
som han af bedste evne søgte at råde bod på, ikke
bidrog til at øge han livsmod. Han mistede ikke
alene sin arbejdsglæde, men sin selvtillid og
rettede bebrejdelserne mod sig selv for ikke at
have kunnet finde en løsning på ufreden.
Foruden de stadige stridigheder mellem
direktørerne opstod der alvorlige konflikter
på arbejdsmarkedet. I 1897 lå virksomheden
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stille et kvart år på grund af en lockout i
jernindustrien. Men langt alvorligere var året
1899 med Danmarkshistoriens mest omfattende
arbejdskonflikt. Det er ikke her stedet til at
gå i detaljer derom; blot skal erindres om, at
virksomheder ud over hele landet ramtes af
ubodelige tab, samtidig med at arbejderne led
stor nød, men holdt ud. Et citat23 kan skildre
situationen:
“Store indsamlinger blev sat i
gang og indbragte betydelige beløb, og mange
landbohjem åbnede sig for arbejdernes hustruer
ogbørn;i vide kredse var sympatien for arbejderne
stor, ikke mindst fordi det viste sig, at konflikten
forløb uden uroligheder”. Resultatet blev som
bekendt det berømte septemberforlig, hvorved
arbejderne fik væsentlige lønforbedringer og
ordentlige arbejdstidsbestemmelser, medens
arbejdsgiverne opnåede forbud mod “vilde”
uvarslede strejker og etablering af en fast
voldgiftsret. Forliget, som er blevet kaldt for
arbejdsmarkedets grundlov, har næsten været
en lige så vigtig hjørnesten som det politiske
folkestyre i Danmark og er med senere justeringer
stadig gældende endnu efter år 2000.
Det er klart at de indtrufne arbejdskon
flikter med lange perioder, hvor fabrikken lå
hen som uddød, øvede en mærkbar indflydelse
på sindstilstanden hos en følsom og melankolsk
natur som Poul Marstrand. Hans tungsind blev
mere og mere fremtrædende.
Hertil bidrog i høj grad den katastrofe, som
det følgende år ramte Titan's nye fabriksanlæg. I
år 1900 brændte fabrikkens nye store værksteds
bygning, selve maskinfabrikken. Det hjalp ikke,
at brandvæsenet mødte med meget sluknings
materiel, deriblandt tre dampsprøjter, for der var
for lidt vand til at slukke med, fordi vandlednin
gerne ad Tagensvej var ganske utilstrækkelige og
vandtrykket alt for lavt. Det var en ynk at se på
de spinkle vandstråler, som blev sendt ind i det
vældige bål, medens det blev klart, at hele den
store bygning ville blive luernes bytte. Til synet
af den vældige brand kom lyden af de tunge
drøn, efterhånden som støbegodset styrtede ned
gennem etageadskillelserne.
Genopbygningen efter branden og den
deraf følgende reorganisering gav anledning til
bitter strid mellem direktørerne. Nu i vor tid
er det næsten komisk at læse om, at man dis
ponerede Titans nye fabriksbygninger på en
sådan måde, at virksomhedens aktiviteter blev
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delt i to dele, hvoraf den ene kamphane styrede
den ene del, og den anden styrede den anden
del sammen med Marstrand, som stadig søgte
at mægle, men forgæves. Opdelingen blev gen
nemført så drastisk, at adgangen til virksomhe
dens ene del foregik ad Tagens vej, medens der
blev etableret tilkørselsvej til den anden del fra
Rådmandsgade.
Man skulle have troet, at denne groteske
ordning ville virke dæmpende på misforholdet
mellem Marstrands to meddirektører, for nu be
høvede de jo ikke at mødes til daglig, men kun
når de skulle behandle sager, som var fælles,
og så naturligvis ved bestyrelsesmøderne. Men
sådan kom det ikke til at gå. For der blev omsat
produkter imellem de to dele indbyrdes, og snart
hævdede den ene, at prisansættelserne var uri
melige, snart påstod den anden, at leveringerne
var for langsomme! Når den ene del var over
skudsgivende, protesterede denne mod at skulle
dække underskudet i den anden del. Man talte
nødig sammen; de to stridslystne herrer skrev

til hinanden, og udtryksformen var mildest talt
uvenskabelig.
Den overskudsgivende del var ikke dén
del, hvor Marstrand sammen med den ene af
meddirektørerne havde styringen. Den gav
tværtimod betydeligt underskud det første år
efter fabrikkens genopbygning og igen i året
1902. Dette resultat påvirkede naturligvis Poul
Marstrand, som dag for dag synligt blev mere og
mere nedtrykt. “Hanfordybede sigefterhaanden ”,
skriver Lebech, “i den Forestilling, at han var et
unyttigt Vrag24, som ingen Verdens Nytte var
til”. I begyndelsen af dette år kunne han ellers
glæde sig over, at hans åndsfrænde og nære
ven, etatsråd Holger Hammerich var indtrådt i
Titan's bestyrelse 5, hvorved Poul Marstrand fik
en god støtte. Men han følte sig nødsaget til at
tage sygeorlov for en tid, og kun få dage derefter
fik man paa fabrikken det sørgelige budskab, at
han havde taget sit eget liv. Det var om morgenen
den 14. oktober 1902. Han havde druknet sig26 i
Damhussøen.
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Poul Marstrand havde i 1883 giftet sig med den meget yngre Thyra Burmeister (1864-1950)27. Brylluppet
stod i Garnisons kirke og bruden var kun 18 år, medens Poul var 31. Aldersforskellen mellem dem var
åltså 13 år, og man skulle måske så forvente, at han i kraft deraf ville være den dominerende eller i
hvert fald den stærkere part i ægteskabet. Men således kom det ikke til at forholde sig..

Poul Marstrands hustru:
Thyra f. Burmeister
Thyras barndom og opvæxt
Thyra har efterladt sig et lille manuskript28 på
6 sider om sin opvæxt og sine forældre. De er
skrevet i hendes sidste levetid, og beretningen er
noget usammenhængende, men jeg benytter den
i det følgende og bringer enkelte direkte citater
derfra. Nogle linier om forældrene lyder således:
“De var begge fra velstående hjem og havde haft
en lykkelig Barndom og Ungdom”. Ja, Thyra
var fra to velhavende slægter, men skæbnen og
dødsfaldene greb hårdt ind i hendes liv.
Thyras fædrene slægt, Burmeisterslægten,
var af tysk oprindelse og hørte til den tyske me
nighed omkring Petri kirke. Eftertiden kendte
især Burmeisternavnet fra den københavnske
maskin- og skibsværftvirksomhed Burmeister &
Wain, som blev grundlagt af en farbror til Thyra,
nærmere sagt en halvbror til hendes far. Denne
mægtige virksomhed spillede fra midten af 1800årene til slutningen af 1900-årene en aldeles do
minerende rolle i københavnsk industri.
Thyras far Paril Burmeister (1838-1874)29
blev som som ung løjtnant gift i 1862. Det
unge par flyttede ud på Christianshavn i den
Heeringske Gaard i Overgaden oven Vandet,
og dér blev lille Thyra født i 1864. Men da var
hendes far ikke i hjemmet, fordi han som kaptajn
i hæren deltog i forsvaret af Sønderjylland. På
grund af sit mod var han meget afholdt af sine
soldater, så da han fik et skudsår gennem det
ene knæ og faldt til jorden kun to dage førend
Dybbøls fald den 18. april 1864, reddede de ham
fra at falde i tyskernes hænder.
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Thyra Burmeister som 18-årig i 1882, kort før brylluppet med Poul

Marstrand.
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Efter at være trådt ud af hæren som invalid
blev han hædret som Ridder af Danebrog og blev
udnævnt til Kammerjunker. Han lå længe på
lazaret og måtte det første år gå med krykker, men
hans energi var så stærk, at den fik ham til at smide
dem. Efter nogle års forløb genindtrådte han
som kaptajn i forstærkningen og blev udnævnt
til chef for det nylig oprettede “Akademisk
Skyttekorps”. Morten Pontoppidan30, som var
medlem af korpset i sin studentertid, skriver i sin
erindringsbog, at korpset “blev ledet af Kaptajn
Burmeister, en meget energisk og intelligent
Mand, der med Liv og Varme kastede sig over
dén Opgave. - - Udholdenhed lagde han især
Vægt paa. Ja, marchere maatte vi, og løbe maatte
vi, og Natteøvelser maatte vi tage med paa. Men
Kaptajn Burmeister holdt ud med os og løb med
os og opildnede os”.
Der skulle løbe et stort skib af stabelen
i foråret 1874 på hans halvbrors skibsværft
Burmeister & Wain ude på Refshaleøen, og han
var inviteret med til stabelafløbningen. Men dér
snublede han og faldt så uheldigt, at det syge
knæ fik et stød, som blev skæbnesvangert. “Han
måtte gå til Sengs med høj Feber, hvor han næ
sten uafbrudt talte i Vildelse”, skrev Thyra, “feg
kan huske, han sagde, at nu stod han på Himlens
Stige, men Mor manglede to Trin endnu. Mor var
vis gå, at det betød, at hun skulle følge ham om
to Ar”. Han blev begravet fra Garnisons kirke,
hvor de var blevet viet.
To år senere døde også Thyras mor31, så
at Thyra var forældreløs fra 12 års alderen. Hun
og hendes to år yngre bror32 var derefter ikke
sammen under deres opvæxt33.

Thyra med madspand til fabrikkens
arbejdere
Da hun som kun 18-årig blev gift med Poul
Marstrand i 1883, var hun allerede et modent
menneske med en livsholdning, som satte sit
præg på ægteskabet og på hjemmet. Det var for
modentlig hende, som var bestemmende for, at
ægteparret knyttede sig nært til menigheden i
Vartov.

Poul Marstrand med sin hustru Thyra og sønnen Vilhelm.

Hendes sociale forståelse var udtalt, og
hun følte en forpligtelse til at hjælpe mennesker
i nød. Det viste sig, da Poul Marstrand kort
efter giftermålet som nævnt købte nogle
beboelsesejendomme over for fabrikken på
Vesterfælledvej, hvor han udlejede boliger til
arbejdere og funktionærer for en lav husleje.
Naturligvis kan det have været hans egen
idé. “Men Købet kan ogsaa være sket efter
Tilskyndelse af hans Hustru Thyra Burmeister,
hvem han var blevet gift med i 1883”, skriver
Mogens Lebech34 og fortsætter: “Hun havde
nemlig drømt om at blive gift ind paa et Gods
for at kunne være noget for Beboerne paa det, og
hun tog nu Ejendommene paa Vesterfælledvej
som en Slags Erstatning. Fru Marstrand kom
da ogsaa hos Konerne i disse Huse, enten de
nu var gift med Arbejdere eller Funktionærer.
Dengang var der endnu noget af det gamle
patriarkalske Præg over Forholdet mellem
Arbejdere og Arbejdsgivere”. Ikke blot kom hun
på besøg i beboelsesejendommene, men under
arbejdskonflikter kom hun ofte med mad, som
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hun selv bar derhen i en madspand til familier,
som havde mange børn. Hun kunne ikke udholde
tanken om, at børn sultede på grund af de voxnes
uoverensstemmelser.
De to ægtefæller var yderst forskellige. Hvor han
var spekulativ, var hun realistisk, og hvor han
var tungsindig, var hun livsduelig. Hvor han lod
livets tildragelser martre sit sind, var hun fast og
sikker i sin grundtvigske kristentro; og hvor han
lod sig tynge ned af modgang, bar hun med vær
dighed sin ikke mindre hårde skæbne.

alsidige multikunstner Thorvald Bindesbøll35,
som leverede tegninger til nogle af fabrikkens
smukkeste ovne. Marstrand-ægteparret hørte til
menigheden i Vartov; dér var de kirkegængere,
og dér var alle deres børn uden undtagelse
blevet døbt og alle båret til dåben af Thyra selv
i modsætning til tidens skik med “gudmødre”.
Skik og brug kunne ikke regere med hende.
Det er klart, at Thyra Burmeister har haft
en uhyre vanskelig rolle som ægtefælle til den
melankolske Poul Marstrand. Hun har været
dén, som han betroede sine bekymringer, når
han altså overhovedet ønskede at betro sig og
ikke blot lod mismodet pine i det indre. Hun har
været dén, som hele tiden skulle holde humøret
oppe, og som holdt fast ved omgangskredsen.

Thyra bliver enke med en flok drenge

Poul og Thyra med drengene: Vilhelm stående t.h., Knud forrest,
Gunnar siddende hos sin far og den lille Paul hos sin mor. Drengene

er 10,8,6 og 3 år.

Men de to ægtefæller var også fælles om
meget. De læste mange bøger, også på fremmede
sprog. De holdt af at gå i teatret og havde en
levende og begavet omgangskreds. De førte stort
hus, og i hjemmet færdedes kendte kunstnere.
Blandt dem var maleren P.S. Krøyer, berømt for
sine billeder fra Hornbæk og Skagen, og den
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Så kom det frygtelige døgn, da Poul Marstrand
den 13. oktober 1902 uden at sige et ord til nogen
havde forladt sit hjem og ikke kom tilbage. Næste
dag blev han fundet druknet i Damhussøen.
Hans melankoli havde taget magten, han ville
ikke leve mere. Pludselig stod Thyra som 38-årig
alene med ansvaret for sine fire sønner, hvoraf
de to ældste var 18 og 16 år og endnu ikke havde
nogen uddannelse, medens de to yngste kun var
11 og 7. Hun skulle ikke blot skabe dem et hjem,
men også skabe dem en fremtid.
Hun solgte den store villa på Bülowsvej
og indrettede et mere beskedent hjem i et mindre
hus på Falkonérgårdsvej 36. Hun studerede
fransk37 på Københavns Universitet hos den
navnkundige prof. Blinkenberg, og i forvejen var
hun dygtig til engelsk og tysk. “Hun gik i seng
med grammatik og ordbog, som andre gør det
med en god roman ”, fortalte man i slægten.
Derefter blev hun antaget af Johan Borup
og havde i mange, mange år en gerning som
lærer på hans fremragende Borups Højskole ,
hvor eleverne - som skolens navn fortæller ikke var børn, men voksne (læs evt. i noterne
om denne berømte skole, hvor Thyra havde sit
virke en stor del af sit liv). Og derudover gav
hun også privatlektioner i fremmedsprog, særlig
i fransk og engelsk. Hendes lærervirksomhed
var så omfattende, at det for os, der hundrede
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år senere læser derom, forekommer overvæl
dende. Hun oplyste senere, at hun havde 25-30
ugentlige undervisningstimer. Heroverfor er det
værd at erindre, at omkr. år 2000 havde en lærer
på samme niveau omkr. 18 ugentlige undervis
ningstimer, og forberedelsesarbejde og rettelse
af stile og andre skriftlige arbejder blev ansat
til samme timetal, ialt et antal ugl. arbejdstimer
på 36-38. Thyra havde derimod 50-60 ugl. ar
bejdstimer! Periodevis havde hun færre timer
på Borups Højskole, men så havde hun utal
lige privatelever. Samtidig skulle hun holde sit
hjem gående, omend med en hushælp, selv lave
mad, og først og fremmest være mor for 4 søn
ner. Det er ufatteligt, hvad hun har overkommet.
Og hun gik til fods frem og tilbage mellem sit
hjem på Frederiksberg og Borups Højskole ved
Frederiksholms Kanal med sine bøger og stile
hæfter osv.!
Thyra fortsatte sit lærervirke, også selv
om de store sønner voksede til og færdiggjorde
deres uddannelser og fik egne hjem, så at Thyras
forsørgerbyrde mindskedes. Dels interesserede
undervisningsarbejdet hende, dels var hun et
pligtmenneske, som holdt af, at hver dag vente
de noget af hende. Det daglige arbejde underbyg
gede hendes selvværd og gav hende kollegiale
kontakter.
Sønnerne var naturligvis alfa og omega i
hendes liv. I årene efter århundredeskiftet og op
mod den 1. verdenskrigs udbrud i 1914 gennem
førte alle de tre ældste deres gymnasieuddannel
se, tog gode studentereksaminer og fik akademi
ske uddannelser, medens den yngste søn endnu
ikke var kommet i vej. Aldersforskellen mellem
brødrene - der var 11 år mellem den ældste og
den yngste - og deres væsensforskelle gav dem
meget forskellige roller i familiens liv.

Thyra beskriver selv sine fire sønner
Om alle 4 drenge har hun gjort nogle korte, men
højst interessante optegnelser40. De angår ikke
banaliteter, som hvornår det pågældende barn
holdt op med at få bryst eller begyndte at kravle.
Nej, hun udtrykker mange yderst skarpsindige
iagttagelser af barnets holdning over for andre
mennesker og over for tingene, og ud fra

disse iagttagelser gør hun det enkelte barns
personlighed til genstand for en karakteristik og
en bedømmelse, som i forbløffende grad synes
at vise sig rigtig, når vi ser på, hvordan de rent
faktisk senere udviklede sig og brugte deres liv.
Vilhelm, den ældste søn (1884-1955)41, var
tidligt moden og gennemførte sine uddannelser
i usædvanlig ung alder. Skønt han senere i livet
havde meget lidt økonomisk sans, betroede
moderen ham som stor dreng og ganske ung at
tage vare på visse dele af hele drengeflokkens
økonomi, tage stilling til behov for bogindkøb,
udbetale de fastsatte lommepenge osv. Det
hverv udførte han med stor påpasselighed.
I 1912 beklager den yngste sig: “Jeg har et
Underskud i mit Regnskab hos Vilhelm; han
er nemlig saa tovli' at forlange at jeg skal nøjes
med” osv. Skønt Vilhelm var meget optaget af
sine egne mangfoldige interesser, var han til
betydelig hjælp for moderen i mange praktiske
anliggender, for han var og blev en hjælpsom og
tjenstvillig natur. Om Vilhelm følger et særskilt
afsnit senere i denne bog.
Knud Marstrand42, den næstældste
(1886-1918), blev myrdet i Rusland under den
kommunistiske revolution. Han var den, som
stod Thyras hjerte særlig nær. Lad os høre, hvad
Thyra skrev om ham i sine ovenfor omtalte
optegnelser om hvert af børnene som små. Han
var da 5 år gammel:
“Han er både Faders og Moders Kælegris.
Alle Mennesker er indtagne i ham” (i nogen
modsætning til hans storebror Vilhelm); “men
vi passer meget på, at han ikke skal blive ind
bildsk”. “Og så sidder der et Humør på Knægten!
Han er så god til at give væk og er sød imod
Vilhelm”. “Han har noget så troskyldigt over
sig, at man må holde af ham, den lille kærlige
Dreng, som mit Hjærte hænger ved”. Han kom i
Borgerdydskolen og blev student i 1904.
Knud blev af udseende en meget køn ung
mand, lys, med fine træk, høj, med en smuk
holdning. Samtidig havde han et ualmindelig
vindende væsen, og for sine to små brødre blev
han deres bedste ven. Det var ganske vist Vilhelm,
som beredvilligt hjalp dem i mange praktiske an
liggender, men det var Knud, som i særlig grad
var på bølgelængde med dem, talte fortroligt med
dem, rådgav dem om deres personlige problemer
og hjalp dem med at løse dem.
Thyra fortæller i sine optegnelser, at han
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Thyra f. Burmeister som enke o. 1912 omgivet af sine 4 unge sønner. Hun vender blikket mod Knud og Gunnar (yderst), som begge blev myrdet

få år senere. Ved hendes anden side står den ældste søn Vilhelm og den yngste søn Paul. I baggrunden deres hjem på Falkonérgårdsvej på
Frederiksberg.

“blev Soldat sammen med Vilhelm i 1907, men
han blev udtaget til Sekondløjtnantelev og måtte
ligge inde Vinteren over”. Han fik altså en for
længet tjenestetid, fordi militæret gerne ville
have fat i den flotte fyr. Han blev sekondløjt
nant i artilleriet i 1909 og fik afgangexamen fra
Akademiets arkitektskole i 1911. Han arbejdede
bl.a. hos den kendte arkitekt H. Wenck, skaberen
af Københavns hovedbanegård. 11913 rejste han
til Moskva, fordi han specielt var interesseret i
møbelarkitektur og derfor ønskede at studere
russisk møbelkunst, som var blandt verdens
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ypperste. Det var hans hensigt, at opholdet kun
skulle vare en måneds tid; men han blev så be
taget af det store forunderlige land, at han tog
arbejde som konduktør hos den kendte arkitekt
Klein, som var en af de betydeligste arkitekter i
Moskva. I den stilling forestod Knud opmålin
gerne til restaureringsarbejdet ved det berømte
gamle universitet i Moskva og andre interes
sante arkitektopgaver. Ved udbruddet af den 1.
verdenskrig i august 1914 ilede han imidlertid
hjem til Danmark, hvor han ventede, at der ville
være almindelig mobilisering af hær og flåde;
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dén ville han ikke unddrage sig, men af uden
rigspolitiske grunde blev den ikke til noget. En
af de sidste dage i 1914, giftede han sig, hvorpå
han med sin unge hustru, Bodil, tog tilbage til
Moskva i begyndelsen af 1915. Dér oprettede
han nu sin egen tegnestue og stod for opførelsen
af forskellige villaer og palæer i Moskvas omegn
og for bygningen af fabriksanlæg, administrati
onsbygninger m.v. helt frem til det begyndende
revolutionskaos i 1917. Han havde samtidig et
bierhverv som bestyrer af et stort teglværk med
forskellige fabriksbygninger, hvor arbejderne var
ham overordentlig hengivne. Da de i overens
stemmelse med revolutionsideerne bemægti
gede sig bygningerne i sommeren 1917, var de
klare over, at hans medvirken var nødvendig for
den fortsatte drift, og de betragtede deres Knut
Pawlovitsj som en af deres egne, men han ville
ikke svigte sin principal. Det er et vidnesbyrd
om hans ualmindelige mod, at han nogle dage
senere indfandt sig på teglværket for at afhente
sit regnskabsmateriale og andre dokumenter; da
var der ingen, der løftede en hånd imod ham. Og
da meddelelsen om mordet på ham nåede tegl
værket i 1918, blev han under almindelig sorg
begravet in effigie under udfoldelse af hele det
ceremoniel, som hører med til en russisk begra
velse.
Gunnar Marstrand (1891-1918)43, som
var den 3. søn, blev ligeledes myrdet i Rusland.
Om ham skriver Thyra i sine optegnelser:
“Han kom i Skole i Helgolandsgade (dvs. i
Borgerdydskolen), hvor de andre Drenge jo også
går. Han er ualmindelig flink og påpasselig; det
går ham udmærket i Skolen. Og han er afholdt,
særlig vistnok for sit milde strålende Ansigt. Han
er et Friluftsbarn mere end nogen af de andre og
trives ikke godt i Stuerne, så han er ude, hvordan
end Vejret er”.
Da Gunnar i 1915 var blevet ingeniør
fra Polyteknisk Læreanstalt som cand. polyt.,
blev han ansat i Vald. Løwener's Jernstøberi, hans mormor, altså Thyra's mor, var af slægten
Løwener. Men det følgende år rejste han som
endnu kun 24-årig til Rusland midt under ver
denskrigen. Dér var der glimrende udsigter for

en ung mand med hans uddannelse. Han fik en
overordnet stilling ved et dansk riffelsyndikat
300 km øst for Moskva i byen Kovrov, hvor han
forestod opførelsen af en række nye bygnin
ger. Han blev også udnævnt til dansk konsul i
Kovrov. Derovre giftede han sig i juli 1917 med
en dansk pige, Elna, som rejste derover i begyn
delsen af samme måned i selskab med Thyra,
som trods krigen ville besøge sine sønner i det
fremmede.
I nutiden vil mange spørge:
hvorfor
Rusland? Men både i slutningen af 1800-årene
og i begyndelsen af 1900-årene blev handelen
og forretningsforbindelserne mellem Danmark
og Rusland meget omfattende; måske skete det
under indtryk af, at de russiske tsarer var nært
knyttede til Danmark: Den legendariske prin
sesse Dagmar, datter af kong Christian 9., var jo
blevet kejserinde af Rusland; og hendes mand og
senere hendes søn, der efterfulgte ham som tsar,
var hyppige gæster i Danmark under stor dansk
og international opmærksomhed. Danskerne
interesserede sig på alle niveauer for russiske
forhold, og det var ikke ualmindeligt, at initia
tivrige unge danske rejste til Rusland for at gøre
karriere.
Både Knud og Gunnar blev myrdet i
Rusland i 1918 som unge og nygifte og havde in
gen børn. Da de således ikke efterlader sig nogen
Marstrand-efterslægt, følger det af principperne
for nærværende bog, at ingen af de to får et sær
ligt kapitel her i bogen. Det er derfor, at de på
dette sted er blevet omtalt relativt udførligt.
Den yngste søn Paul (1895-1965)44 var den
eneste af sønnerne, der ikke gennemførte nogen
videregående uddannelse. Da han ikke vidste,
hvad han skulle tage sig til, rejste han på Knuds
opfordring til Rusland for at skabe sig en fremtid.
Allerede kort efter udbrudet af 1. verdenskrig
(1914-1918), da han kun var 19 år, kom han til
Moskva, hvor Knud optog ham på sin tegnestue
for at uddanne ham til arkitekt. Skønt Paul under
revolutionens kaos blev anklaget og dødsdømt,
lykkedes det for denne ganske unge mand ved
sit urokkelige mod og sin personlige udstråling
at slippe fri. Herom senere.
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Thyras rejse til Moskva under 1.
verdenskrig
Thyra gjorde i juli 1917 det utrolige, at
hun under verdenskrigen trods de meget
ildevarslende tilstande foretog den lange rejse
til Moskva for at besøge sine tre sønner. Hun
rejste sammen med en ung pige, som skulle
giftes derovre med sønnen Gunnar. Thyra blev
derovre i to måneder, og hun har heldigvis
efterladt os mange oplysninger om rejsen i
sit “påskebrev”4, skrevet påskelørdag det
følgende år, hvori hun fortæller om sit besøg
derovre. Brevet er til hendes yndlingsnevø
Olav Marstrand46, som egentlig ikke var hendes
nevø, men derimod var en søn af en af hendes
afdøde mands fætre, nemlig søn af borgmester
Jacob Marstrand. Thyra havde et forbløffende
fortroligt forhold til Olav Marstrand.
Det er, som om hun har haft en mærkelig
forudanelse om, at der lurede en eller anden
fare, og at noget frygteligt kunne komme til at
ske i det store, urolige land, som våndede sig un
der de tyske og østrig-ungarske troppers døde
lige angreb og indtrængen dybt ind i det vældige
land. Thyra satte al sin kraft og energi ind på at
komme til Moskva, og det lykkedes hende at
gennemføre rejsen og se sine tre sønner derovre.
Knud var langt den ældste af de tre, hen
holdsvis 5 og 9 år ældre end de to andre; det
var ham, som havde inspireret dem til at rejse
til Rusland; det var ham, der var det faste punkt
derovre; det var ham, der var Thyras yndlings
søn. Det er indlysende, at han måtte blive hoved
figuren under hendes ophold i Moskva, Gunnar
var først kommet derover i 1916, året før Thyras
besøg, og hun var nu med til hans bryllup; na
turligvis var Thyra meget interesseret i at besøge
de nygifte og se deres hjem. Paul var endnu ikke
rigtig blevet til noget efter Thyras mening, han
var på en måde familiens sorte får; men han
arbejdede i alt fald på sin storebrors tegnestue.
Han var også væsentlig yngre end de andre og
derfor ugift.
Sådan har de tre brødres rollefordeling
tegnet sig for Thyra, førend hun begav sig af sted
på sin rejse til Rusland. Men bagefter er billedet
komplet anderledes, og i sit påskebrev til Olav
Marstrand i 1918 fortæller hun ham det.
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Hos Knud boede hun kun i få dage un
der sit ophold derovre. “Knuds besøgte jeg i 4-5
dage i Moskva og var i det Hele 8 Uger borte”.
Hun sætter altså oven i købet sagen i relief ved
udtrykkeligt at sammenligne det korte tidsrum
hos Knud med hendes samlede ophold på 2 må
neder! Hvorfor var hun kun så kort hos Knud?
Det kan der ikke være tvivl om. Før han rejste fra
Danmark, havde han været yndlingssønnen. Så
giftede han sig i december 1914. Og nu, da hun
kommer for at besøge ham i 1918, opdager hun,
at hun slet ikke får et samvær med ham som i
gamle dage, men at dét, som hun besøger, viser
sig at være et veletableret ægtepar. Noget tyder
på, at hun slet ikke har gjort sig den sag klar på
forhånd. Selv en Thyra Burmeister kan være
naiv og gøre regning uden vært. Dertil kom, at
Thyra ikke fandt Knuds udvalgte særlig interes
sant. Bodil var en meget blid og omgængelig ung
kvinde, som undgik enhver form for uenighed;
men Thyra søgte mennesker med viljefasthed
og anskuelser, som man kunne forholde sig til.
Hun ville have et modspil; og det fik hun ikke
her.
Men det fandt hun til gengæld hos den
pige, som Gunnar havde fundet sig, og som hun
rejste sammen med fra København til Moskva.
Elna var af en ganske anden støbning. Hun var
en yderst selvstændig og moderne type, som
stod fast på sine egne rettigheder som individ, og
som ikke lod sig alting byde. Med hende kunne
Thyra til tider blive rygende uenig, men de to
respekterede hinanden og mere end det: de kom
til at holde af hinanden i et venskab, som varede
livet igennem. Thyra kunne godt lide at være i
Gunnars hjem under sit Ruslandsophold, så hun
boede dér i 3 uger.
Imod al forventning blev det først og frem
mest hos Paul, at hun slog sig ned under ophol
det. Hun fortæller, at dér boede hun i halvdelen
af de 8 uger, hun var derovre. Således havde
Thyra ikke på forhånd havde forestillet sig
gensynet med den 22-årige fortabte søn, som i
Danmark ikke havde haft hold på sin tilværelse.
Nu blev det hos ham, hun først og fremmest fik
fast station, og samværet med ham blev hende
en glæde.
Som helhed forløb hendes ophold altså
ganske anderledes end forventet. Det ser man
tydeligt, hvis man nærlæser hendes påskebrev
til Olav. Hun bruger ikke mange ord i brevet,
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og nogle af mine læsere vil måske tro, at jeg
overfortolker det. Men hun og Olav var i dén
grad på bølgelængde, at de ikke behøvede lange
forklaringer. Olav forstod uden videre Thyras
situation.
Dét gjaldt også den modsatte vej, kan vi
klart se af brevet. Hun forstod også ham uden at
behøve forklaringer. Hun havde netop fået brev
fra ham fra Svejts, hvori han fortalte, at han sidst
i 1917 var flyttet fra bylivet op i højderne i kan
ton Schwyz. Hendes kommentar i påskebrevet
kommer med ganske få ord, for hun kender hans
situation: “Jeg kan godt forstå, at Du lever oppe
i den rene Luft, hvor ingen Bagtalelsesbaciller
kan trives”. Så er det sagt. Hun behøver ikke
fortælle, hvad hun mener om al den intolerance
og tilsvining, han som homosexuel havde været
udsat for i København. De kender hinandens for
historie.
Derfor er det ikke nogen overfortolkning
at læse Thyras påskebrev med Olavs øjne. Han
har fuldtud fattet de to korte sætninger om Paul:
“Han var så sød ved mig, at du ikke kan tænke
dig det. Det er Balsam på mit Hjertesår”. Han
har ligeledes fuldtud forstået, at opholdet hos
Gunnar var vellykket, og at sætningen “han og
hans søde Kone har et henrivende Hjem” ikke
angik bare beliggenheden eller møbelindret
ningen, men at hun følte sig hjemme hos dem.
Han har også begrebet dét, som ikke var skrevet;
for om Knud og hans kone var der ikke eet ene
ste ord i Thyras brev, blot denne konstatering:
“Knuds besøgte jeg 4-5 Dage”.

Hjemrejsen gennem det revolutionstruede
land var med hendes eget ordvalg “skrækkelig”.
Mine læsere må jo desuden erindre, at de sæd
vanlige ruteskibe og paketbåde mellem hovedsta
den St. Petersborg og København forlængst var
sat ud af drift, efter at der var udlagt miner i store
dele af Østersøen, hvor bl.a. Den Finske Bugt og
Rigabugten var totalt afspærrede for sejlads. Så
efter rejsen gennem det kaotiske Rusland, hvor
togene snart blev sendt frem af den ene myndig
hed, snart sendt retur af den anden part, snart
standset i dagevis på øde strækninger og snart
rangeret ind på stationernes vigespor, begyndte
nye vanskeligheder. Ligesom på udrejsen måtte
hun begive sig langt mod nord for at passere
den svensk-finske grænse nord for Den Botniske
Bugt. Men også Finland var nu på borgerkrigens
rand, for det var endnu et storhertugdømme un
der den russiske tsar. Kommunisternes agitation
og uroligheder i det nærliggende St. Petersborg
havde i Finland fremkaldt en revolutionær be
vægelse, men dero verfor havde den ny dannede
finske regering etableret en militærstyrke under
ledelse af den berømte general Mannerheim. I
begge lejre rustede man sig til en kommende bor
gerkrig mellem de røde og de hvide styrker. Men
Thyra nåede, omend under store strabadser,
velbeholden nordpå hélt op til Sveriges grænse,
kort før borgerkrigen brød løs. “Hjemrejsen var
skrækkelig, indtil jeg kom til Haparanda; så
var jeg på kendt Grund mellem Mennesker, jeg
kunde være tryg ved. Jeg glemmer aldrig den
Hjemtur”, skrev hun til Olav.
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Efter at hun var rejst hjem igen fra sit ophold i Moskva, skete der en fuldstændig omvæltning i sønnernes
tilværelse i Rusland. Den kommunistiske revolution i slutningen af 1917 og det efterfølgende kaos
medførte, at de to sønner i hast sendte deres unge hustruer ud af landet og hjem til Danmark. Men
trods samfundsopløsningen i det enorme land og ophøret af alt normalt erhvervsliv rejste ingen af de
tre mænd hjem til det lille neutrale land. De meldte sig alle tre til humanitær tjeneste.

Blodspor fra Rusland
Hvad lavede brødrene i det enorme land?
Brødrene blev i 1918 “delegerede”, dvs. bemyn
digede af den danske ambassade (dengang kal
det gesandtskab) til at udføre særligt humanitært
arbejde under Internationalt Røde Kors, som
selvfølgelig kun benyttede sig af medarbejdere
fra neutrale lande som Danmark. Men da ambas
saden lå ucentralt i hovedstaden St. Petersborg,
blev det i praxis det danske generalkonsulat i
Moskva, som på vegne af Røde Kors tildelte dem
deres ofte farefulde hverv.
Thyra oplyste i sit ovennævnte påskebrev
til Olav Marstrand i 1918, at der netop var
kommet et brev fra Knud til hans hustru i
Danmark med omtale af hans arbejdssituation:
“Knud er i Orenburg på Grænsen af Ural og
Sibirien for på den danske Legations Vegne at
ordne Fangespørgsmål. Det er en godt lønnet
Stilling, 10.000 Kr., som udbetales herhjemme”.
Det anførte beløb, som naturligvis er årslønnen,
svarer til tre gange en faglært arbejders årsløn .
Dertil kom ifølge Thyras brev diæter og fri rejse.
Arbejdet var principielt en del af en
udvexling4* mellem russiske krigsfanger i Tyskland
og tyske eller østrig-ungarske krigsfanger i Rusland.
De russiske fanger i Tyskland havde brødrene
ikke noget at gøre med, derimod krigsfangerne i
Rusland. Som neutral magt påtog Danmark sig for
det første at hjælpe med til, at forsyningstog med
føde og medicin til de tyske eller østrig-ungarske
krigsfanger nåede frem fra deres hjemlande til
deres fangelejre ofte dybt inde i Rusland. Og
for det andet påtog Danmark sig at medvirke til
afsendelsen og passagen af hjemsendelsestog den
modsatte vej med tyskere og østrig-ungarere; dem
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ville Røde Kors med Danmarks hjælp hente ud af
det inferno og de lovløse tilstande, der rådede i
Rusland som optakt til borgerkrigen mellem den
røde revolutionshær og tsarens hvide styrker, så
at de kunne få lov til at vende hjem til Tyskland
eller dets forbundsfælle dobbeltmonarkiet. Det
drejer sig om tiden umiddelbart efter, at Rusland
havde fået påtvunget den berygtede separatfred
i marts 1918 i Brest-Litovsk. Det forudsattes, at
disse krigsfanger var invalider og andre ikkekrigspligtige, men var det sandheden? Var der
også tale om krigsduelige, som nu kunne sættes
ind på tysk side på vestfronten imod England og
Frankrig? Og hvorfor ville man hjælpe Tyskland
og Østrig-Ungarn af med forsørgerbyrden over for
utallige tilfangetagne russere? Hvorfor engagerede
Røde Kors og dermed Danmark sig i et arbejde
udelukkende til fordel for Tyskland, hvis nederlag
alle danske ønskede for at opnå genforening med
Sønderjylland?
De tre brødre blev med fare for deres
liv sendt ud på enorme togrejser i foråret og
sommeren 1918 i det revolutionshærgede land,
hvor de uafladelig blev standset og holdt tilbage i
flere dage, snart af tsaristiske myndigheder, snart
af kommunistiske rødgardister; for ingen havde
endnu klarhed over, hvor magten lå; de var også
i stadig fare for at blive standset og udplyndret
af bevæbnede bander, som hærgede overalt.
Brødrene blev naturligvis udstyret med allehånde
identitetspapirer og fuldmagter og passérsedler
foruden
deres
danske diplomatpas,
som
imidlertid var i miskredit overalt, fordi de danske
konsulater med rette var berygtede for, at de
rundhåndet forsynede tyskere og østrig-ungarere
med falske danske pas. Ofte holdt brødrenes tog
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Kortet viser bl.a. beliggenheden af de byer øst for Moskva, som indgår i beretningen om de to brødre Knud og Gunnar på deres sidste rejse, som
endte med, at de blev myrdet.

i dagevis på øde jernbanestrækninger. De blev
mødt med stor fjendtlighed langs ruterne49 fra
den russiske befolkning, som med bitterhed så
den tilfangetagne fjende få lov til at rejse hjem. De
blev oven i købet undertiden tvunget til at køre
baglæns igen af myndigheder, som hadede deres
tidligere krigsfjender inde i togene. Og brødrene
var under stadig mistanke om spionage. Mordene
på Knud og Gunnar skal ses på denne baggrund.
Ved samme tid blev den yngste søn Paul taget til
fange 1500 km syd for Moskva i Ukraine, men om
ham senere.

Vidt forskellige beretninger om de to
mord
Vi har ikke præcis viden om, hvad der skete
Knud og Gunnar, men Thyra har i et brev fortalt,
hvad hun fik at vide, og det vil jeg citere her.
Jeg bemærker, at de indskudte parenteser er
mine med oplysninger om navnevariationer og
geografi. Ligesom det tidligere citerede brev er
også dette brev50 om mordene skrevet til den
ovenfor nævnte Olav Marstrand i Svejts. Det
er skrevet over et halvt år efter, at mordene
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blev begået, for først da fik Thyra selv en smule
nærmere besked om de to sønners død.
“Vi ved jo endnu så lidt om deres Skæbne,
skønt der i de sidste Dage, efter at Cramer (den
danske ambassadør) er kommen hjem, forelig
ger flere Oplysninger. De er bleven holdt tilbage
i Kosån (el. Kazan, 7-800 km øst for Moskva);
og da 3 østrigske Læger vilkårlig blev skudt dér,
fik de et Beskyttelsesbrev af den tjekoslovakiske Kommandant og drog til Samara (senere
Kujbysjef, 300 km syd for Kazan ved Volgas øst
ligste slyngning), hvortil de kom ca. den 17.
August. Dér blev de så fængslede og stillede for
en Krigsret. Den 21. August er de bleven set i
Tjeljåbinsk (800 km øst for Kazan, dvs. 1500 km
øst for Moskva) under Bevogtning, men så? - De
var bleven skudt på Kirkegården. - De er bleven
antaget for Spioner, da den danske Legation
(dvs. ambassaden i St. Petersborg eller på den
nes vegne generalkonsulatet i Moskva) udstedte
danske Pas i hundredevis til Østrigerne. - Ja, her
har Du de nøgne Facta, Olav. Men det, som man
lider og vånder sig under, det er ikke noget, man
taler om ”.
I hele Marstrand-slægten vakte mordene
på de to sønner bestyrtelse. I offentligheden
fremkom
senere
forskellige,
indbyrdes
modstridende oplysninger. Den daværende
danske gesandt (dvs. ambassadør) i Rusland, F.
Cramer, har givet følgende redegørelse51:
“En Række af uheldige Omstændigheder
hidførte deres sørgelige Endeligt. De opholdt sig
i Kasan, da denne By faldt i Czekernes Hænder,
og blev i Kamptummelen behandlet ret sum
marisk. Da de, som deres Pligt var, optraadte til
Gunst for østrigske Krigsfanger, der var stillet op
til Skydning, forværredes deres Situation yder
ligere. Muligvis har de tillige været i uheldigt
Rejseselskab med Personer, der uretmæssigt
havde haft neutralt Pas, thi Misbrug heraf var
paa den Tid stærkt udbredt. Det medførte store
Rubelbeløb har yderligere gjort Mistanken stærk,
og deres Iver og Pligttroskab kostede dem saaledes Livet”.
Man skal ikke undre sig over, at dén kampstyrke af den røde hær, som her nævnes, bestod
af tjekkere. Tjekkerne kæmpede imod det østrig
ske overherredømme med dets tyske dominans,
tyske kapitalinteresser, tysksproget administra
tion og ofte direkte fortyskning af deres land. I
verdenskrigens kaos mente mange tjekkere, at
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Et sjældent portrætfoto af Thyra. 1925.

de i kampen mod de to store tyske monarkiers
tvangsherredømme kunne finde kampfæller in
den for den internationale socialismes tilhæn
gere og i det pan-slaviske broderskab. Derfor
meldte de sig under den russiske røde hær, som
de håbede skulle blive en pan-slavisk magt imod
undertrykkerne.
En helt anden oplysning52 er givet af
C.A. Koefoed, der i en årrække arbejdede som
statsråd i det russiske landbrugsministerium og
senere blev knyttet til Danmarks gesandtskab
(ambassade) i St. Petersborg. Han har fået oplyst,
“at der ikke af de czekiske Myndigheder var
givet nogen Ordre til de to Brødres Nedskydning.
De var efter Arrestationen bleven ført til den
stedlige Militærkommando, hvor en Officer af
den “hvide” russiske Hær havde beordret, at det
store Rubelbeløb skulde fratages dem og de selv
indsættes i Fængsel. Under Transporten hertil,
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der foregik ved Aftenstid og i Mørke, blev de,
paa en Bro over en lille Flod Samarka, dræbt af
Konvojens to soldater, der plyndrede Ligene og
kastede dem i Floden. De to Mordere, der blev
fremstillet for Krigsretten, var fundet i Besiddelse
af nogle Effekter, der havde tilhørt de dræbte, og
som fremlagdes i Retten, heriblandt et Ur og et
Sølvcigaretetui. Krigsretten afsluttede dog ikke
sagen, da Irkutsk kort efter maatte rømmes som
Følge af Bolchevikernes Fremtrængen”. Ifølge
denne fremstilling er mordene altså blevet
begået ikke af den røde hær, men af mænd fra
czarens “hvide” hær.
Koefoeds beretning må dog til dels anses
for at hvile på fejlagtige meddelelser gennem flere
led. Således udtalte Tjekkoslovakiets præsident
tre år senere om morderne53: “Det er muligt, at
deri den Bande, som dræbte de to danske Brødre,
befandt sig enkelte Czekoslovaker; men det er
tillige godtgjort, at disse var i direkte Tjeneste
hos de russiske Bolsjeviker”, og at “Sigtelsen for
Kontraspionage kun har været et Paaskud for
dén Mand, som udstedte Ordren til Brødrenes
Henrettelse, men hvis Maal udelukkende har
været at tilegne sig dén Pengesum, Brødrene
medførte”. Ifølge dette har der været tale om
kriminelle elementer i den røde hær.

saa kender du hende! Ikke?”
Hvordan bjærgede Thyra sig igennem alt dette,
først den frygtelige uvished, så den endelige
meddelelse? Hun skriver selv i brevet til Olav:
“Hvis jeg ikke havde mine Elever, kunde jeg
umuligt klare den (situationen). - Godt, jeg har
haft så umådelig meget Arbejde i Vinter, mellem
26 og 30 Timer ugentlig (undervisning på sko
len), foruden Stilretning, Forberedelse osv., så
jeg har skullet tage mig sammen ”.
De to myrdede brødre var som allerede
fortalt blevet gift med to danske piger. Thyras
forbindelse til Gunnars Elna54 varede ved i mange
år senere. I slægten er bevaret beretningen om, at
Elna, da hun første gang besøgte Thyra, frimodig
tændte sig en cigaret, hvorpå Thyra udbrød:
“Nej Elna! I mit hjem har jeg aldrig tilladt, at
kvinder ryger tobak!” Til dette svarede Elna
blot: “Så er det på tide, at det sker!” Da Thyra

derefter ville tage cigaretten fra hende, var den
unge kvinde hurtig i vendingen, og nu startede
den vilde jagt rundt om bordet; historien melder
ikke noget om slutresultatet. Sikkert er det, at
Elna var en yderst selvstændig ung dame, hvis
samvær med Thyra ikke altid forløb udramatisk;
men Thyra kunne godt lide hende, fordi hun var
original og interessant. Iøvrigt blev begge de to
unge svigerdøtre gift igen. Men forbindelsen til
Knuds Bodil55 gled efterhånden ud. Hun var en
blid person, som ikke i samværet med Thyra
hævdede sig. Men hvem kunne have været god
nok til netop Knud!
Af nogenlunde samme art var Thyras
forhold til den ældste søns Mette56. For Thyra
var Mette en type, som lod sig alting byde, og
derfor bød hun hende alt. Mette var en kvinde,
som ville være noget for andre, men glemte at
stille krav til andre. I mødet med hende fandt
Thyra ikke en jævnbyrdig, som hun kunne
støde sammen med og forsones med. Der var
kun venlighed, intet modspil fra Vilhelms
Mette.
Dét fik hun derimod hos den yngste
søns Dorrit51. Thyra har formodentlig fundet
denne ejendommelige svigerdatter temmelig
uberegnelig og flagrende, men kedelig eller
ubetydelig var Pauls Dorrit i alt fald ikke.
Forskellen mellem dem var imidlertid åbenbar.
Thyra var indbegrebet af rodfæstethed.
Hun var rodfæstet i sin pligtfølelse og i sit ar
bejde, og hendes arbejdsevne var utrolig, selv da
hun var kommet op i tresserne. Hun var rodfæ
stet i Vartov og den grundtvigske menighed, og
det grundlag slap hun aldrig. Hun var rodfæstet
i et livssyn, som lagde vægt på holdninger og
ideer, og som ikke gav plads for ligegyldige sam
værs snak uden indhold.
Det er nok tvivlsomt, om svigerdøtrene
lærte at forstå hende. Dorrit skriver til sin mand
i en let ironisk tone: “Hun er 'diplomatisk'og
passer paa ikke at blande sig i noget, fordi hun
rigtignok ikke ligner andre svigermødre', - saa
kender du hende! Ikke?”5*. Men Thyra behøvede
ikke at passe på, for hun var, som hun var. De
særlige citationstegn skal angive, at Dorrit mener,
at Thyra gerne ville føre sig frem på dén måde:
spille en rolle som diplomatisk og rigtignok ikke
ligne de andre. Men Thyra bestræbte sig ikke på
at være sådan. Hun var sådan. Svigerdatteren
begreb hende ikke.
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Når der i familiekredsen opstod småbryderier, “han var sådan imod mig”, og “hun
sagde”, og “er de ikke underlige”, - så var Thyra
ikke til at få i tale. Det blev udlagt, som at hun
ville være diplomatisk og ville være anderledes
end de andre, “saa kender du hende! Ikke?” Men
de kendte hende ikke. Hun orkede simpelthen
ikke alt det dér. Hun havde oplevet rystende
dramaer i sit liv, ægtefællens selvmord, drabene
på hendes to sønner. Nu hvilede hun i sig selv.
Nu samlede hun sig om dét, som var væsentligt i
livet. Hun var rodfæstet.
Men samtidig havde hun stadig lyst til
at rejse. Ikke mindre end to gange rejste hun til
Marokko for at besøge sin yngste søn Paul, som
efter sit ophold i Rusland havde nedsat sig i
Casablanca som arkitekt. Første gang var, da Paul
havde giftet sig, og hun ville se de nygiftes hjem.
Et par år senere rejste hun påny derned, fordi det
unge par havde fået en søn, og ham ville hun se;
da var hun over 60 år.
Thyra holdt ikke af at være sammen med
mange mennesker på én gang. Hun holdt af et
fortættet samvær med blot et par venner eller
slægtninge og ikke mindst af samtalerne på
tomandshånd. “Hvor er alt i Grunden tomt, som
hører ind under Selskabslivet!” skrev hun i sit
påskebrev59 1918 til Olav og fortsatte: “Jeg kan
næsten ikke mere udholde at være i selskab”.
Hun var nødt til at være sparsommelig.
Hendes økonomiske sans forbød hende at betale
en sporvognsbillet, når hun lige så godt kunne
gå turen, så hun gik som nævnt hver arbejdsdag
fra Frederiksberg60 ind til Borups højskole ved
Frederiksholms Kanal. Hun gik også til fods ud
til sin mands grav på Vestre Kirkegård, med sine
blomster og sin rive, og hvad der ellers skulle
til; af sparsommelighedsgrunde sørgede hun
selv for at holde graven. Derimod tillod hendes
værdighed hende ikke at gå med færdigsyede
handsker fra en fabrik; hun fik sine handsker syet
hos en handskemager. Og hun købte ikke the hos
købmanden, men i Perch's dyre theforretning i
Silkegade i det indre København. Hun var ikke
hvemsomhelst.
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Thyra f. Burmeister på besøg hos sin yngste søn Paul Marstrand i

Marokko. Der var sommervarme, men hun færdedes frejdigt og roligt i
sin lange sorte kjole - netop som mange arabiske kvinder. T.h. sønnen

i hvidt tropetøj.
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Henvisninger og noter vedr. Malerens søn,
Poul Marstrand, og om Thyra Burmeister
Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:

Fra Frederiksværk til Amerika

FA.
Familiearkiv. Det er tidligere omtalt i
bind I i begyndelsen af noterne efter kapitlet om maleren
Wilhelm Marstrand. I arkivet findes bl.a. en samling
af breve skrevet til sønnen Poul Marstrand, da han var
læredreng i Frederiksværk, og enkelte til ham i Amerika.
De fleste af brevene er skrevet af hans far Wilhelm
Marstrand, en del af hans farbror, Onkel Troels (d.æ.), og
ganske få af hans søskende. Samlingen er p.t. hos maleren
Wilhelm Marstrands sønnesøns sønnesøn, Vilhelm
Marstrand (f. 1949).

Vi.Ma.HSS.
Håndskriftarkivet for Vilhelm Marstrand
(1884-1955) i Rigsarkivets håndskriftsamling, gruppe XIII

Vi.Ma.PFM.
Vilhelm Marstrand:
Marstrand (Privattryk 1951).

Poul

Frederik

Lebech.
Mogens Lebech: Titan, Smedien der blev
Verdensfirma (Kbhvn. 1947), heri bl.a. kapitlet s. 261-304
med titelen: “Mændene bag Titan” ikke at forvexle med
flg. titel:

Fabritius.
(Kbhvn. 1957

Albert Fabritius:

Slægterne bag Titan

Citaterne.
Alle citater er gengivet med de originale
stavemåder. Derfor kan læserne finde mange interessante
varianter og blandingsformer. Mennesker, som var knyttet
til folkehøjskoler, valgmenigheder eller andre dele af den
grundtvigske bevægelse, brugte ofte en mere eller mindre
skandinavisk stavemåde. Det var ikke-skandinavisk,
at Malerens svigerdatter, Thyra Burmeister, skrev alle
substantiver med stort, men hun brugte svensk bolle-å
i stedet for dansk aa. Hendes ældste søn, genealogen
Vilhelm Marstrand, gjorde stik modsat. Han skrev
de fleste substantiver med lille begyndelsesbogstav,
undtagen navne, men til gengæld brugte han ikke svensk
bolle-å, men aa. Hans hustru, kaldet Mette, skrev ret
inkonsekvent, så man kan finde å og aa i samme afsnit
af hendes nedskrevne barndomserindringer. Uansét
citaterne kan mine læsere iagttage, at selve texten i denne
slægthistorie bevidst afviger fra den officielle stavemåde
på bestemte punkter.

1 Poul Marstrand
Hans fulde navn var Poul Frederik Marstrand, men han
benyttede aldrig mellemnavnet Frederik. I de bevarede
breve i slægten omtales han kun som Poul. I Lebechs
ovenfor anførte historiske værk, bliver han udelukkende
kaldt Poul Marstrand, og i Titans arkiver, protokoller
og forretningspapirer hedder han altid Poul Marstrand.
Desuden var navnet Poul Marstramd kendt i den unge
fremstormende københavnske industri. Det vakte derfor
undren, da hans ældste sønVilhelm i 1951 rundsendte
til slægten et mindeskrift under titlen Poul Frederik
Marstrand, her i bogen kaldet Vi.Ma.PFM. Ingen kendte en
Marstrand med dobbeltnavnet Poul Frederik; var han en
ny og hidtil ukendt Marstrand-figur? spurgte man, inden
man fik åbnet hæftet.
2 De kørte i kane
Det er gådefuldt, at Vi.Ma.PFM side 4 henlægger
kanefærden til Pouls fødselsdag i midten af maj, tilmed i
1867 da Poul som 16-årig var i lære i Frederiksværk.
3 Pouls fødselsdag
Smst.
4 Sang og musik tonede
Citatet er fra dén mindeartikel om Poul Marstrand, som
hans fætter borgmester Jacob Marstrand (1848-1935) skrev
i Illustreret Tidende 1902, nr. 4.
5 15 år ved moderens død
Det er fejlagtigt, når Vi.Ma.PFM side 56 anfører, at Poul var
16 år, da hans mor døde; han var endnu kun 15.
6 Håndværket var i høj kurs
Denne og de flg. linier er hentet fra Lebech, 272.
7 Malerens breve til sønnen
Mange breve fra Maleren til sønnen Poul er bevarede i FA.
Her i bogen er datoerne for Malerens breve direkte angivet
løbende i texten med småskrift. Nogle af brevene er i udtog
gengivet i Raffenbergs bog: Wilhelm Marstrand, Breve og
Uddrag af Breve (Kjøbenhavn 1880), s. 84-86.
8 Onkel Troelses breve hjalp
Vi.Ma.PFM 56.
9 Det er een af mine opgaver
Brev af 20. jan. 1869 til Poul fra hans farbror, Onkel Troels.
FA.
10 Læse mellem linierne
Do. af 1. marts 1869. FA.
11 Petra Smiths melankoli
Troels Marstrand: Slægten Marstrand (1885) 10, jf. 2.
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udg.(1915) 18.
12 Fornøieligt du skal til Kbh.
Brev af 8. marts 1870 til Poul fra Onkel Troels. FA.
13 Nødvendigt at læse noget
Do. af 22. marts 1870.
14 Mog. Lebech: Titan (1947)
Særlig siderne 78-94 om firmaerne Schmith & Marstrand,
Marstrand & Rubow samt Marstrand, Helweg & Co.
Derefter siderne 97-110 om fusionsdannelsen Titan og
spektaklerne dér frem til Poul Marstrands død i 1902.
Endelig s. 271-275 i kapitlet “Mændene bag Titan”.
15 Higen efter guld og gods
Brev af 27. juli 1871 til sønnen Poul i Amerika. Raff. 97.
16 Tjene dit fædreland
Brev af 16. febr. 1873 til Poul. Raff. 106. Det er Malerens
sidste brev, for han ligger på dødslejet.

Fra egen fabrik til fusionen "Titan"
17 Etablere et hjem
Vi.Ma.PFM 56.
18 På Vesterbrogade
I 1884 boede de Vesterbrogade 123, men 1886 i nr. 276
ifølge Thyra Burmeisters nedennævnte optegnelser om
sønnerne Vilhelm og Knud.
19 Thorv. Bindesbøll
Må ikke forvexles med faderen Gottlieb Bindesbøll (18001856), som bl.a. skabte Thorvaldsens museum. Sønnen
Thorv. Bindesbøll (1846-1908) var en utrolig alsidig
kunstner, som først hundrede år senere vandt fortjent
anerkendelse i ind-og udland som arkitekt, billedhugger,
keramiker og designer. Han er ikke mindst kendt for
de smukke fiskepakhuse, som indrammer en del af
havnen i Skagen, og Dragespringvandet på Københavns
Rådhusplads samt Carlsbergs pilsneretiket.
20 Etatsråd Holg. Hammerich
(1845-1915). Ingeniør, politiker, pioner i byplanlægning.
Han var en af initiativtagerne til dannelsen i 1896 af dét
selskab, som året efter fik navnet Det Danske Kulkompagni,
og til frihavnens etablering i 1891; han var i bestyrelsen
begge steder og indtrådte foråret 1902 i Titans bestyrelse.
Han fik ideerne til den nuværende linieføring for
jernbanerne i det indre København med vestbane gennem
Valby og med boulevardbanen til Østerport st.; ideerne
blev virkeliggjort ved Wencks hovedbanegård. Sammen
med Poul Marstrands ældste søn Vilhelm udarbejdede
han planer for en ordning af banegårdsforholdene i
Århus. Han var borgerrepræsentant for Højre i Kbh.
og var folketingsmand og slutteligt formand for Højres
folketingsgruppe. Jf. Dansk Biografisk Leksikon.
21 Venskabet varede
Der var nært venskab mellem ovennævntes søn,
billedhuggeren Gunnar Hammerich (1893-1977), der
havde bolig i Ærøskøbing, og brødrene Vilh. og Paul
Marstrand
22 Større end de andre to
Lebech 274 fn.
23 Et citat skildrer situationen
Bind 12 af Politikens Forlags Danmarks Historie (1965),
230.
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24 Et unyttigt vrag
Lebech 110.
25 Indtrådt i Titans bestyrelse
Smst.
26 I Damhussøen
Lebech 274.

Poul Marstrands hustru: Thyra f. Burmeister
27 Thyra, Poul M.s hustru
Thyra Valgerda Burmeister (1864 Garnisons-1950
Vartov) gift 1883 som 18-årig i Garnisons kirke med Poul
Marstrand.
28 Manuskript
Det drejer sig om 6 håndskrevne sider. De er udaterede.
Men en sammenligning med et mindre manuskript, som
Thyra har efterladt om sin bror, og som er dateret den 17.
januar 1946, giver grund til at antage, at de er skrevet
nogenlunde samtidigt, altså 4 år før Thyras død i
1954.Begge manuskripter er i slægtens eje, p.t. hos Knud
Marstrand (f. 1924).
29 Thyras far
Hans fulde navn var Paril Jakob Burmeister. Efter sin
midlertidige rekreation fra krigsinvaliditeten flyttede han
med sin familie nord for København og ejede en tid en lille
ejendom “Høj og Dal” ved Ørholms Fabrikker, hvor han
elskede at passe sin have, skriver Thyra.
30 Morten Pontoppidan
(1851-1931) var gift med maleren Wilh. Marstrands datter
Julie (1855-1937). Han var en ildsjæl, som på mange måder
banede vej for Grundtvigs idéer, først som præst, senere
som højskoleforstander i Frerslev nær Hillerød, sluttelig
ved sit forfatterskab og ved sit tidsskrift Tidens Strøm.
31 Thyras mor
Agnes Løwener (1840-76) var datter af jernstøber
Daniel F. Løwener (1805-73), som 1838 grundlagde
jernstøberi med maskinfabrik i Ovengaden oven Vandet
på Christianshavn. Hans ældste søn Valdemar (1830-ca.
1920) overtog virksomheden efter faderens død. Nærmere
oplysninger om Løwener-slægten findes i manuskript af
Vilh. Marstrand (1884-1955) i Rigsarkivets
håndskriftsamling XIII, Vilh.Ma., pakke 1, hvori er
indeholdt nogle kaotiske erindringer skrevet i høj alder af
Thyras morbror Vald. Løwener.
32 Thyras bror
Thyras forældre havde kun 2 børn, Thyra og Kristian.
Om Kristian Løwener (1866-1936) har Thyra fortalt i
det lidt mindre manuskript, som udtrykkeligt er dateret
den 17. januar 1946, og som er nævnt ovenfor under
noten: manuskript. Kristian kom strax efter faderens
død på latinskolen i Hillerød, hvor han boede hos en
adjunktfamilie. Derfra kom han på navigationsskolen,
hvor han bestod styrmandsexamen med 1. karakter.
Derefter sejlede han som 1. styrmand i et engelsk rederi.
Senere tog han også engelsk styrmandsexamen og opnåede
at få skib at føre selv. Han blev en overgang træt af at sejle
og drev med mindre held en skibsprovianteringshandel.
Derpå vendte han tilbage til søen og sejlede for et andet
engelsk rederi. Han var gift to gange. Han døde i 1936 efter
et længere hospitalsophold.
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33 Thyras opvæxt
De få oplysninger, vi har om hendes opvæxt, har hun
meddelt i det udaterede manuskript, som er omtalt
ovenfor, men som må antages at være skrevet i 1946
nogenlunde samtidig med manuskriptet om hendes bror.
Efter at have berettet udførligt om sin fars deltagelse
i krigen 1864 og om hans invaliditet skriver hun om
forældrenes død: »Det var svært at skulle undvære dem i
så tidlig en Alder«.
Om tiden efter deres død fortæller hun: »Jeg boede
hos min Morbror, indtil jeg i Foråret 1877 blev sendt til
Aarhus, hvor Far havde en ugift gammel Halvsøster, hos
hvem jeg opholdt mig i 3 år«. Det er en gåde, hvorfor hun
ikke blev hos sin morbror Valdemar Løwener, som hun var
nært knyttet til, og som hun et andet sted i manuskriptet
kalder »min kære, gode Morbror«. Den gamle tante nævner
hun ikke engang ved navn, og hun har overhovedet ingen
bemærkninger ud over denne korte sætning om de 3 år
i Århus fra hun var 13 til hun var 16, så opholdet har
nok ikke været særlig lykkeligt. Derefter fulgte »2 År på
en 'højere Opdragelses- og Undervisningsanstalt', GI.
Antvorskov, ved Slagelse, hvor vi lærte, hvad der hører ind
under det huslige, såvel som Sprog, Historie og deslige«.
Her har hun i det mindste været sammmen med andre
unge; og stedet har nok ikke været så galt, som dets lange
drastiske navn kunne antyde; den slags navne var på mode
dengang.
(Om den samme »anstalt« skriver Onkel Troels flg. i Tr.Ma.
I 93 hhv. II 72: »Det blev bestemt (1874), at Dorthea og
Ketti skulde til en Dannelsesanstalt paa Antvorskov, og de
toge derhen«, men de afbrød uddannelsen for at komme
på en lang udenlandsrejse. Dorthea f. Lund var forlovet
med Troelses søn Otto (f. 1859), Ketti var Troelses yngste
dtr. (f. 1858), jf. slægttavlen bagi Tr.Ma.II 206-207, begge
5-6 år ældre end Thyra, som på dét tidspunkt ikke kendte
dem).
Thyra afslutter således: »1882 forlod jeg dette Sted og
boede dén Sommer hos min Morbrors på deres Landsted
i Skodsborg, hvor jeg blev forlovet (med Poul Marstrand).
Senere tog jeg med dem til Byen, hvor mit Bryllup stod
1883«.
34 Efter tilskyndelse fra Thyra
Se Lebech side 80.
35 Thorvald Bindesbøll
Jf. den tidligere note om Thorv. Bindesbøll.
36 Til Falkonérgårdsvej
På Falkonérgårdsvej voksede sønnerne op som unge.Da de
fløj fra reden, flyttede hun før den 1. verdenskrig (19141918) ind i en lejlighed på Vodroffsplads (senere omdøbt
til Danas Plads).
37 Studerede fransk
Børnebørnene har oplyst mig herom. Jf. i øvrigt Vi.Ma.
PFM 58 fn.
38 Johan Borup (1853-1946)
Foruden sin indsats som højskoleforstander (se næste
note) præsterede han et omfattende forfatterskab, særligt
med bøger om Grundtvigs ideer om undervisning. Hans
mor var af den kendte Trierslægt, søster til Ernst Trier, der
grundlagde Vallekilde Højskole og var elsket af sine elever

og betød meget for dem personligt og også påvirkede
Johan Borup. Trierslægten var jødisk, så på grund af
sin mors afstamning var Johan Borup i 1943 under
den tyske besættelse truet af mulig deportation til tysk
koncentrationslejr, uansét at han var 90-årig.
39 Borups Højskole
Med stor energi lykkedes det Johan Borup at starte en
grundtvigsk højskolevirksomhed i Kbhvn. Der var to
kæmpevanskeligheder. For det første var indstillingen i
Kbhvn. over for folkehøjskoler nærmest ringeagtende; de
var jo skoler for uvidende bønder! For det andet var selve
de grundtvigske kredse imod; thi en højskole skulle efter
deres mening være et sted, hvor man boede og spiste og
levede sammen i et fællesskab om en skole. Men Johan
Borups tanke var jo en daghøjskole, hvor eleverne kom
til undervisning og så gik igen. Derfor turde han ikke
bruge højskolenavnet, men indbød 1891 med en annonce
til »videregående undervisning for ikke-studerede
herrer og damer«! Faktisk tiltrak skolen mange, mest fra
borgerskabet; men da Johan Borup ønskede at gøre en
indsats hos dem, som svarede til, hvad der på landet blev
kaldt almuen, men i byen kaldtes arbejderklassen, tog han
kontakt med fagforeninger og fik dem begejstret for ideen.
Til skolen fik han knyttet åndfulde, højt begavede lærere,
som delte hans grundtvigske indstilling. En af dem var
Thyra Marstrand, f. Burmeister.
40 Optegnelser om sønnerne
Thyra havde en lille notesbog, hvor hun skrev strøtanker
og digte m.v. Deri har hun om hvert af børnene gjort
interessante optegnelser. For sønnernes vedkommende
er der notater om dem både som spæde, som drenge og
som unge; men det hele er meget sporadisk, skrevet efter
indskydelse, når Thyra fandt et eller andet værd at notere,
herunder eksamensresultater. I slægtens eje.
41 Vilh. Marstrand (1884-1955)
Om ham følger et særskilt kapitel senere i denne bog og et
kapitel om de efterkommere, der bærer Marstrand-navnet.
Citatet er fra den 17-årige Paul M.s brev af 5. maj 1912 fra
St. Restrup hovedgård til broren Gunnar.
42 Knud Marstrand (1886-1918)
Nærmere oplysninger om ham findes i Weilbach: Dansk
Kunstnerleksikon (bedst: 3. el. flg. udg.). Her dateres hans
første rejse til Rusland til 1913 i overensstemmelse med
broderen Vilhelms datering både i stamtavlen bag i 2.
udg. af Troels Marstrand: Slægten Marstrand (1915) og
i Vi.Ma.Slægt (1951). Detaljerede oplysninger om hans
virke i Moskva findes i artikler i dagbladet Politiken 6.
maj 1919 og Berlingske Tid. 13. maj 1919 Om hans hustru
Bodil henvises til noten om hende nedenfor.
43 Gunnar M. (1891-1918)
Oplysningerne, om hans ingeniøruddannelse, om hans
ansættelse ved riffelsyndikatet i Kovrov og hans stilling
som dansk konsul dér, findes i Vi.Ma.Slægt 20. Hans
ansættelse 1915-16 i Løweners Jernstøberi, som hans
mormors halvbror Valdemar Løwener (1830-1915) havde
videreført på Christianshavn eft. sin far Daniel Løwener
(1805-1873), er oplyst i stamtavlen bag i 2. udgave af
Troels Marstrand: Slægten Marstrand (1915) s. 205. I
dagbladet Politiken 6. maj 1919 fortælles om Gunnars
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ansættelse i Kovrov ved rekylfabrikken, der betegnes som
en dansk fabrik. Om hans hustru Elna henvises til noten
om hende nedenfor.
44 Paul Marstrand (1895-1965)
Ligesom for den ældste bror Vilhelms vedkommende
følger senere et særskilt kapitel om ham og et kapitel om
de efterkommere, som bærer slægtnavnet.

Blodspor fra Rusland
45 Thyras påskebrev
Thyra skrev påskelørdag den 30. marts 1918, dvs. et lille
halvt år efter sin hjemkomst, dette brev til nedennævnte
Olav Marstrand, som boede i Svejts 1910-1938.
Sætningen, at hun har »været hjemme de to helligdage«,
sigter selvfølgelig til Skærtorsdag og Langfredag den 28.29. marts.
46 Olav Marstrand (1876-1952)
Olavs far var fætter til Thyras mand Poul Marstrand.
Hun betragtede ham som sin nevø, skønt han var hendes
mands nevø. Der var en overraskende fortrolig forbindelse
mellem Thyra og denne »yndlingsnevø«. Da Olav var ugift
og ikke har en efterslægt, findes der ikke i nærværende bog
et særskilt afsnit om ham. Men både han og hans bror Even
vil blive omtalt senere i denne bog i afsnittet om deres far,
borgmester Jacob Marstrand (1848-1935).
47 En årsløn på 10.000 kr.
Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre
(Rigsarkivet/Gads forlag 1991) oplyser, at en faglært
arbejders gennemsnitlige timeløn på grund af inflationen
steg fra 57 øre i 1913 til 170 øre i 1919; den har i 19171918 været omkring 150 øre. Med 48 timers arbejdsuge
og fraregnet skæve helligdage har en faglært arbejder da
tjent omkr. tre et halvt tusind kr. årligt. Ufaglærte mandi.
arbejdere havde tit en 10 timers arbejdsdag, men årslønnen
i 1918 nåede i byerne næppe op på 3.000 kr., og på landet
var den væsentligt lavere.
48 Udvexling af krigsfanger
Udførligt skildret af den yngste af de 4 sønner, Paul
Marstrand (1895-1965), i hans »Rejseerindring fra Rusland
1918«, bestående af 12 maskinskrevne sider. De beror hos
hans efterkommere.
49 Fjendtlighed
Udtrykket er Paul Marstrands. Smst.
50 Thyras brev om mordene
Brev af 21. marts 1919 til Olav Marstrand i Svejts.
51 F. Cramer's redegørelse
Daværende gesandt i Rusland, Fritz Cramer's kronik 9.
august 1943 i dagbladet »Nordsjælland« (Helsingør).
52 C.A. Koefoed's oplysning
Smst.
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53 Tjekkisk præsident
Citaterne er fra et interview med præsident Benes i
dagbladet Politiken den 29. maj 1921.
54 Elna
Gunnar Marstrand (1891-1918) giftede sig 18. juli 1917
i Kovrow, hvor han arbejdede på riffelsyndikatet, med
ELNA Hellner Nielsen, født 18. dec. 1893 i Odense, St.
Knud, datter af grosserer Carl Nielsen, Odense. Gift 2.
gang med oberstløjtnant Victor OSCAR Philipsen. Jf.
Vi.Ma.Slægt 20.
55 Bodil
Den 5 år ældre bror Knud Marstrand (1886-1918), som i
1913 var begyndt at arbejde på arkitekt Kleins tegnestue i
Moskva, rejste året efter på besøg i Danmark og giftede sig
29. dec. 1914 i Pedersborg ved Sorø med Bodil Hagedorn,
f. 3. okt. 1889 Kbhvn., Vartov, datter af skibskaptajn Jeppe
Hagedorn. Hun blev gift 2. gang med ingeniør, cand.
polyt. Jørgen Rudolf Hanssen Stavnsbjerg af den kendte
sønderjyske Hanssen-Nørremølle-slægt. Jf. Vi.Ma.Slægt
19.
56 Mette
Se næste kapitel om den ældste søn Vilh.
57 Dorrit
Se kapitlet derefter om den yngste søn Paul.
58 Så kender du hende, ikke?
Brev af 27. juli 1927 til Paul Marstrand fra hans hustru.
59 Påskebrev til Olav Marstrand.
Dét brev, som Thyra skrev til Olav Marstrand påskelørdag
den 30. marts 1918 om sin rejse til sønnerne i Moskva (jf.
note ovenfor).
60 Frederiksberg
Thyra boede til sin død på Frederiksberg. Fra Pouls og
hendes store hjem på Bülowsvej flyttede hun efter hans
død til et mindre hus på Falkonérgårdsvej. Da sønnerne
fløj fra reden før den 1. verdenskrig (1914-1918), flyttede
hun til en lejlighed påVodroffsplads (senere kaldet Danas
Plads) og efter verdenskrigen til Grundtvigs vej.

Slutnote
Poul Marstrand og Thyra f. Burmeister fik 6 børn. Den
førstefødte, en søn, døde som nyfødt. En datter døde, da
hun kun var 7 måneder. De 4 sønner, som blev voksne, er
udførligere omtalt her i noterne ovenfor i det særlige afsnit
om dem. Her noteres de blot:
1. Vilhelm Marstrand (1884-1955), cand.polyt, se senere.
2. Knud Marstrand (1886-1918), arkitekt, dræbt i Rusland.
3. Gunnar Marstrand (1891-1918), cand.polyt. dræbt Rus
land.
4. Paul Marstrand (1895-1965), arkitekt, se senere kapitel.
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Efter at hendes mand havde begået selvmord, og efter at to af hendes sønner var blevet myrdet i
Rusland, var der kun to overlevende tilbage i Thyras nære familie, nemlig de to andre sønner Vilhelm
og Paul, og de fik efterkommere.
Jeg ønsker ikke at opdele malerens linie i en Vilhelm-linie og en Paul-\inie. Tværtimod vil jeg først
skrive om begge disse to brødre, som hører til slægtens 4. slægtled. Bagefter vil jeg skrive i aldersræk
kefølge om de tre af deres børn, som har givet Marstrand-navnet videre til yngre genertioner.

Genealogen Vilhelm Marstrand
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Arkitekten Paul Marstrand

141

115
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sønnesønner:
GENEALOGEN VILHELM MARSTRAND

(1884-1955)

Et højt begavet barn

117

Han har “hang til at fordybe sig grundigt i et eller andet emne

Ung start som slægtforsker
Den unge ingeniør

Vilhelm og hans hustru

120

En pige, som ikke havde været lykkelig
Mettes og Vilhelms rollefordeling
Ugentlige lommepenge
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Mange bekendte og een ven
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125

Slægtens forfædre i Norge
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Da Vilhelm Marstrand (1884-1955) engang hørte en bemærkning om, at hans slægt havde kulmineret
med hans farfar, maleren Wilhelm Marstrand, var hans svar: “Så må den sgu ’ kulminere om igen!” Og
dét gjorde den måske med ham. I slægtens historie er han en ejendommelig skikkelse. I den offentlige
debat kendte man ham i Danmark.

Et højt begavet barn
Han har “hang til at fordybe sig grundigt
i et eller andet emne”
Ved sin dåb i Vartov blev han opkaldt efter sin
berømte farfar; men forældrene lod navnet stave
med V i stedet for det tyske W. Som lille var
han skrøbelig af fysik; han kunne ikke tåle at
være ude i blæst, og han led gentagne gange af
strubehoste og bronchitis. Men han havde styrke
i sin intelligens og lærelyst.
Hans mor har efterladt nogle optegnelser1
om ham, som hun skrev på forskellige tidspunkter
af hans drengetid. “Kun fire År gammel begyndte
han at læse, - - og det morede ham meget. Men
jeg har altid holdt igen på hans Lyst til at læse
og fået ham til at lege i Stedet for”. Da han var
6 år kom han ikke i en almindelig skole, men fik
privatundervisning med omkr. seks andre opvakte
børn fra nogle få velbegavede familier; det var en
slags eliteskole. “Han har haft godt af at komme
sammen med andre Børn, da han er en Del sær og
underlig”. “Hans Tanker er indadvendte, og han
er ofte både distrait og glemsom ”.
Da han var 11 år, dvs. et år tidligere end
normalt, kom han på Vestre Borgerdydskole i
Helgolandsgade. Her var skolens struktur som
på de andre datidige gymnasier: Først gik han
nogle år i forberedende klasser; og derefter 3 år
i gymnasieklasserne. Nu karakteriserer moderen
barn som “selvstændig og hurtig” og “altid med
Hang til at fordybe sig grundigt i et eller andet
Emne”. Han er stadig en del sær og underlig:
“Påståelig kan han være og kommer med
Paradokser, som ingen Steder har hjemme”.
“Men en lille blød og kærlig Fyr er han ”. “Han er
den tjenstvilligste og sødeste Dreng overfor mig,

Vilhelm som ung student med høj stivet flip som var moderne o. 1900

som man kan tænke sig; og han tænker såre lidt
på sig selv og sine egne Fornødenheder”.
Hele hans mors karakteristik af ham
som dreng passer forbløffende godt på manden
Vilhelm Marstrand i hans interessante livsløb.
Man føler, at hun har været synsk, for sådan var
han: selvstændig og hurtig, altid med hang til at
fordybe sig, glemsom og distrait, påståelig, glad
for paradoxer; og tilføjelsen: Han tænker såre
lidt på sig selv.
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Barndomshjemmet lå derude, hvor
København endte. Året før han blev født, havde
hans far købt nogle ældre værkstedsbygninger
til sin maskinfabrik i den nye københavnske
bydel Vesterbro, ja faktisk lidt uden for den, for
byen var knap nok voxet ud til Vesterfælledvej,
hvor fabrikken var. Sin tidlige barndom havde
han først på Vesterbrogade, senere en overgang i
Valby. Da Vilhelm kom i skole, flyttede familien
til et nyt og mere herskabeligt hjem på hjørnet af
Bülowsvej og Helenevej på Frederiksberg. Men
året efter, at han var blevet student, tog hans
far som tidligere nævnt livet af sig, og hans mor
flyttede med sine 4 drenge til en beskednere
bolig på Falkonérgårdsvej.
Vilhelm blev student i en ganske
usædvanlig ung alder med et fortrinligt resultat,
som vidnede om hans usædvanlige begavelse.
Det var i sommeren 1901, og da var han kun
16 et halvt år! 6 år senere blev han cand.polyt.
fra Polyteknisk Læreanstalt (nu Danmarks
Tekniske Universitet) som bygningsingeniør, da
var han kun 23 år!

Ung start som slægtforsker
Men han havde meget andet i hovedet end
sin faglige ingeniøruddannelse. Allerede som
gymnasieelev borer han i Marstrand-slægtens
historie; og dét år, han har taget studenterexamen,
får han fra det norske Riksarkiv fremskaffet
nogle udskrifter , som sætter ham i gang
med at studere slægtens norske ophav, dvs.
generationerne forud for dén unge Nordmand,
som rejste til Danmark, og som grundlagde den
danske Marstrandslægt. Det lykkedes ham at
finde frem til nogle af Nordmandens forfædre,
dvs. en Marstrandsk anerække, og inden sin død
nåede han i et lille skrift3 at redegøre for sagen
med den størst mulige genealogiske nøjagtighed.
Dette skrift har bogen her uden hæmninger gjort
brug af, og dens forfatter er derved blevet sparet
for meget arbejde, som ellers skulle have været
gjort. Tak Vilhelm!
Han arbejdede også i modsat retning med
slægthistorien. Allerede som ung efterforskede
han ikke blot Nordmandens aner, men også
Nordmandens efterslægt, altså “de 5 Marstrand-
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brødre” og deres efterkommere i flere led. Hans
viden på dette felt blev offentliggjort i dén
Marstrand-bog, som borgmester Jacob Marstrand
lod trykke i 1915, og som indeholder et genoptryk
af den erindringsbog, som i 1885 var blevet
udgivet af den næstyngste af de 5 brødre, slægtens
højtelskede Onkel Troels. Til genoptrykket blev nu
føjet Vilhelm Marstrands tavle over Nordmandens
efterslægt, og det er et værk, som har betydet
enormt for slægtens senere generationer til
forståelse af slægtsammenhængen.
Tavlen fylder mange sider, og for at få
den op at stå måtte Vilhelm føre korrespondance
med alle og enhver i slægten. Men mange forstod
ikke nødvendigheden af præcise oplysninger. I
hans arkiv kan vi se, at når folk sendte hans
lille spørgeskema tilbage “i udfyldt stand”, var
navne ofte stavet forkert, fødselsår eller dødsår
unøjagtige, oplysninger var udeladte osv., så
måtte den 25-30-årige unge mand tage fat påny
med sine breve til folk.
Da Marstrand-bogen udkom i 1915, var
borgmesteren 67 år, men Vilhelm kun 31. Den
unge mand kom til at øve stor indflydelse på
denne bog, som siden da er blevet læst og læst i
de fleste Marstrand-hjem. Han bestemte bogens
format og udformning, dens lay-out kaldte man
det senere; for bogtryk var et område, hvor han
trods sin unge alder havde gjort sig offentlig
kendt som fagmand. Han sørgede også for, at
bogen fik et udtømmende navneregister, hvorved
den er blevet en brugbar håndbog for alle, som
søger oplysning om en person i slægten før 1915.
Og så forøgede han bogen med den nævnte
efterslægttavle, som det har kostet ham års
arbejde at få op at stå.
Derimod havde han ingen indflydelse på
genoptrykket af selve texten i Onkel Troelses
erindringsbog. Her var det borgmesteren
alene, som bestemte. Han besluttede desværre
at “forbedre” texten lidt og specielt at slette
Onkel Troelses udtryk, når han udtalte sig
på en nedsættende eller grovkornet måde om
personer, han havde oplevet, så at resultatet
blev et korrigeret, mere tandløst og poleret
genoptryk. Dét har Vilhelm desværre ikke
kunnet forhindre.

I resten af sit liv vedblev Vilhelm at
arbejde med Marstrand-slægten, dét vil vi senere
vende tilbage til.
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Den unge ingeniør
Han var en af de første, der nedsatte sig som
rådgivende ingeniør her i landet; senere, da
der kom flere, blev han formand for deres
brancheorganisation. Forinden havde han som
ganske ung ingeniør haft ansættelse ved anlæg
af nogle jernbanelinier, men det passede langt
bedre til hans temperament at blive selvstændig,
så at han ikke var ansat noget sted, hverken
offentligt hos stat og kommuner eller privat i et
firma.
Han blev en pionér i arbejdet med
byplanlægning, og han udarbejdede byplaner for
flere danske byer. I Århus fik han gennemført sine
idéer om at bevare banegården i byens centrum. I
København var han en af ophavsmændene til, at
Nationalmuseet i Prinsens Palæ blev udvidet til
at omfatte hele karréen mellem Frederiksholms
Kanal og Vester Voldgade. Han var både visionær

og realistisk i sine synspunkter, og han deltog
flittigt i debatter om trafikspørgsmål og om
projekter for anlæg af motorveje og bygning af de
store broer, som først blev virkeliggjort mere end
et halvt århundrede senere.
Historiske spørgsmål optog ham mere og
mere, som vi skal høre senere. Han kastede sig ud
i utallige offentlige diskussioner og avisdebatter
og blev så involveret, at det gik ud over hans
indtjening som selvstændig ingeniør. Men så
kom redningen ved, at han fra 1937 og til sin
død var fast ansat som sekretær i det nystiftede
Akademi for de tekniske Videnskaber.
Under sit arbejde 1908-13 ved anlægget
af en jernbane på det nordvestlige Fyn var han
blevet forlovet, og det hang således sammen. Fra
Odense udgik dengang 7 jernbanelinier til øens
kystbyer, og de forskellige jernbaneselskabers
ingeniører og administratorer havde også privat
omgang med hinanden. Derved blev Vilhelm
gæst hos driftsbestyreren for en anden jernbane,
og her hos Carl Fauerholdt knyttede han sig til
en af husets døtre.

Vilhelm som ung ingeniør. Han var lidt af en laps eller “modeherre”,
som det hed.
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Hun havde mange fornavne4, men af en eller anden grund blev hun hele sit liv ikke kaldt ved et af
dem, for hendes kaldenavn var og blev Mette.

Vilhelm og hans hustru
Hendes far havde indrettet sig på dén måde, at
jernbanens administration havde lejet sig ind
i dén bygning, som han selv ved hjælp fra sin
svigerfar havde købt i Kongensgade 62 i Odense.
Carl Fauerholdts arbejdsgiver boede altså til leje
hos ham. Huset lå tæt ved byens to banegårde.
Kongensgade var et langt og livligt butiksstrøg,
og Odenses karakteristiske røde sporvogne var
i disse år ved at indtage gaden. Stueetagen var
lejet ud til jernbaneselskabet, her var chefens
lokale og tegnestuen og andre kontorer. På 1. sal
havde familien sine store stuer og ovenpå mange
soveværelser. Gennem porten i huset kom man
ind i en dejlig solbelyst gårdhave, hvor Mettes
far havde sine blomsterbede og fik figner og
espalierpærer til at modnes, og hvor familien
om sommeren - midt i byens forretningskvarter
- havde et frodigt åndehul.

Mette, Vilhelms hustru, ca. 28 år omkr. tiden for deres bryllup.

En pige, som ikke havde været lykkelig
Mette har efterladt en håndskreven beretning5
om sin barndom. Det er en sørgelig læsning, for
pigen var utilfreds med alt og alle. Hun skriver
negativt om forholdene til sin mor og far, negativt
om sin morfar og sin moster. Skolegangen var
hende en plage, men ferierne brød hun sig heller
ikke om. Allerede fra fødselen var det galt. “Mor
var meget deprimeret, da hun ventede mig, og
det er egentlig ganske forståeligt, feg var hendes
Fødsel Nr. 5”. Mette følte sig ikke velkommen i
verden.
Hun var bange for sin far; “hans Humør
svingede meget, og man vidste aldrig, hvordan
det var. Man spejdede, naar han viste sig til sin
solo Morgenmad - - og krøb i et Musehus, hvis
der var rynkede Bryn; det var synd, - - for der
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kunde have været meget rarere hjemme”. Mette
var heller ikke glad for sine søskende: “feg led
meget under de tre store Søskendes Tyranni6,
som ytrede sig forskelligt fra de tre Sider. Hun
indrømmer om sin gamle morfar, at han var “et
sjældent elskeligt menneske”, men alligevel
skriver hun om det dårlige: “Selv har jeg kun et
Par smaa Minder om ham, som jeg godt kunde
have undværet”; han havde såret hende ved at
sige, hun lignede en bestemt dame, som var alt
andet end smuk.
Hun havde en moster, som kom fra
udlandet med mange nye ideer. Hendes søskende
havde det morsomt med den udenlandske gæst
og kaldte hende drilsk “Generaldirektricen”.
Men Mette tog besøgene tungt: “Der var en
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Bagside ved disse Besøg. Man skulle være artig,
man måtte lægge sin daglige Væremåde om ”7.
Hun var heller ikke glad for sin skolegang
i frøken Wintelers skole, som var Odenses
•
«8
pigegymnasium . “Det var en streng Skole. Vi
havde for gamle Lærerinder”. Det blev ikke
bedre, da hun rykkede op i klasserne: ”De Aar,
der fulgte fra jeg var 11-12 Aar, var ikke videre
lykkelige for mig. feg følte mig helt igennem
uheldig, ikke videre pæn, og måtte ofte høre både
det ene og det andet”. - “Nogle af Lærerinderne
var temmelig ondskabsfulde”.
Skoleferierne tilbragte hun undertiden
hos slægtninge i Bogense, hvor der var dejlig
strand og badeliv, men det hjalp ikke på
humøret: “Mine Ferier i Bogense brød jeg mig
heller ikke saa meget om, skønt alle var gode
imod mig. Men Milieuet var for forskelligt; der
var saa mange Ting, som det faldt mig svært at
finde mig til rette i”9.
Som det ses, var der god grund til, at
Mette indledte sin barndomsskildring med at
skrive: “feg synes ikke, min Barndom var særlig
straalende eller lykkelig”. For os i eftertiden er
det alt for let blot at konstatere, at Mette af natur
var misfornøjet og utilfreds med næsten alt og
alle. Man må være blind for ikke at se, at hun var
psykisk syg, et stakkels og ulykkeligt menneske,
allerede da Vilhelm traf hende.
Det var et held for Mette, at hun blev gift
med en type som Vilhelm Marstrand. For hende
har dette ægteskab måske været det mest muligt
lykkelige. Hendes mand var så uendelig optaget
af utallige andre spørgsmål, at hendes nervesyg
dom aldrig kom til at samle den meste opmærk
somhed, aldrig havde mulighed for at dominere,
men forblev en biomstændighed, som man måtte
leve med så godt, man kunne.
De unge blev gift i Kongens Lyngby ved
København i 1914, og dér bosatte de sig på
Jernbanevej i en rummelig villa, som forblev deres
hjem til hans død. Hun var uddannet tandlæge,
og i de første år drev hun tandlægeklinik i deres
hus; men efter børnefødslerne holdt hun op som
tandlæge. Hun blev i perioder ret nervesvækket.
I deres ægteskab fik de tre børn, en søn og to
døtre. Nu skal vi høre om familielivet .

Vilhelms og Mettes rollefordeling
Hjemmet var præget af, at Vilhelm gav sig i lag
med himmelvidt forskellige emner. Han stude
rede hvert af dem med glødende interesse og
grundighed, lige fra stenenes runeindskrifter til
bøgernes typografi, fra danske byers oldtidsveje
til moderne byplanlægning, fra antikkens byg
ningskunst ved Middelhavet til moderne indu
strianlæg i Danmark. Og om alle emner publice
rede han artikler eller bøger.
Han havde sit studereværelse i en meget
stor stue, langt den største i huset, hvor han
havde sine arkivalier og en enorm bogsamling;
reolerne stod ikke langs væggene, men ud fra
væggene to og to med ryggen mod hinanden.
Ved hans død viste det sig, da bogsamlingen blev
solgt, at den repræsenterede en formue.
Han arbejdede ikke blot i dette bibliotek.
Han havde også et arbejdsbord stående lige midt
i familiens almindelige dagligstue. Han havde en
enestående koncentrationsevne, og han havde
den ejendommelighed, at han godt kunne lide at
sidde og læse og skrive inde i familiens kreds.
I øvrigt gik Mette tidligt i seng. Hun gjorde
et stort problem ud af spørgsmålet om menne
skers søvnbehov, 6 timer eller 8 timer?, og hun
var meget optaget af, om hun selv fik søvn nok.
Vilhelm sad længe oppe om aftenen, ofte
til langt ud på natten. Da børnene blev unge, var
det et problem for dem, når de havde været ude
til fest. Ikke sådan at forstå, at han blandede sig
i, om de kom tidligt eller sent hjem. Men når de
endelig kom, var han ofte vildt optaget af et eller
andet, han havde fundet ud af, og så kaldte han
på dem for indvie dem i sine opdagelser; men
det var ikke lykken for dem at skulle høre på
foredrag om slægthistorie eller runetolkning, når
de var dødtrætte efter at have danset den halve
nat og derfor gerne ville i seng. Til gengæld for,
at Vilhelm var en natteravn, var han af natur
ikke morgenmand. Han holdt af at sove længe
om morgenen, når han kunne komme til det.
Men da han som 53-årig fik fast arbejdstid ved
dét akademi, han blev sekretær for, skulle han jo
møde kl. 9 - eller forsøge på det.
Mette var gæstfri og tog godt imod de
mærkelige gæster, som Vilhelm undertiden
bragte til huse.
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Aftensmåltidet i hjemmet var ofte livligt,
for Vilhelm havde som regel et eller flere emner,
som han var grebet af, og som han begejstret ville
diskutere. Undertiden var der en af børnenes
unge kammerater med ved bordet. Så mærkede
man, at Vilhelm ikke altid ønskede at være do
minerende, men interesserede sig for, hvad den
unge gæst sagde, og gerne lyttede.
Der rådede en ret afslappet tone i hjemmet,
hvor man kunne sige mange drilske bemærkninger
til hinanden - dog ikke til Mette. Når hun syntes,
at nogen generede hende, klappede hun sammen
og blev mut og sur. Hvis der var en gæst til stede,
blev denne oftest meget betaget af den livlige
Vilhelm; men Mette blev ikke henrykt, når gæsten
efter måltidet takkede værten for den interessante
samtale - og værtinden for den gode mad.
Begge ægtefæller havde stor interesse for
deres mavers funktioner, Vilhelm led af forstop
pelse og spiste til børnenes undren en skefuld
hørfrø hver dag. Mette, som var uddannet tand
læge, overholdt punktligt at tygge sin mad 32
gange, og det hæmmede unægtelig hendes delta
gelse i konversationen.

Ugentlige lommepenge
Mettes største fritidsinteresse var sang, og hun
deltog i korsang og gik selv til sangundervisning.
Når hun sang derhjemme, akkompagnerede hun
sig selv ved flygelet. Men Vilhelm var ikke begej
stret over det, så han stak han fingrene i ørene.
Og børnene satte sig op på deres foretrukne til
hørerpladser, på stuens berømte kiste, hvorfra de
småfnisende iagttog deres syngende mor og deres
“tonedøve” far, - dét påstod han i hvert fald han
var.
Mette gik næsten aldrig med Vilhelm til
de mange receptioner og fester, som han var med
til i videnskabelige selskaber eller i foreninger,
som samlede folk med særlige interesser. Him
blev på forhånd nervøs eller fik mavepine. I det
hele taget var hun til tider ret psykotisk, fik de
pressioner og var i perioder ofte på nervesanato
rier, særlig Tyringe kursted i Skåne. Efterhånden
blev hun temmelig nærtagende; hun var ikke
særlig opmuntrende at være sammen med, fordi
hun så let blev fornærmet.
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Men når dette er sagt, må det fremhæves,
at hun - også over for andre end sine nærmeste
- var et opofrende og omsorgsfuldt menneske,
som var rede til at hjælpe. Da hendes svoger, ar
kitekten Paul Marstrand, i en periode var bosat i
Marokko, tog hun en af hans sønner, Carl i huset
og var som en mor for ham i mange år.
Det var også Mette, som klarede alt det
praktiske i hjemmet, hun sørgede for havemand
såvel som for glarmester og maler, hun tog sig af
skattemyndighederne såvel som af børnenes sko
legang. Først og sidst bestyrede hun hjemmets
økonomi, for Vilhelm ville ikke have noget med
den at gøre; han afleverede sin indtægt til hende,
hun førte regnskab og sørgede for betaling af reg
ninger. Vilhelm fik faste lommepenge hver måned,
for hvis han havde et større beløb på sig, blev han
fristet af enhver boghandel eller antikvariat på sin
vej, så at han købte bøger for alle pengene.

Vilhelms fremtoning
Den Marstrandske elskværdighed er en egenskab,
som alle slægtens linier føler er karakteristisk.
Vilhelm Marstrand havde den. Alle var enige
om, at han var en overordentlig charmerende
mand. Han var oftest munter og havde let ved at
finde på kvikke bemærkninger. Han havde om
fattende viden på talrige områder, så man altid
kunne føre en interessant og udbytterig samtale
med ham. Han var fuld af uventede meninger, og
selv om man ikke var enig med ham, blev en de
bat med ham altid en berigende oplevelse. Hans
begavelse viste sig også i, at han ofte anlagde helt
nye og overraskende synsvinkler.
Ved første øjekast var han en ejendommelig
fremtoning. Hans hår var lidt længere end andre
mænds, og tilmed havde han skilning i midten,
og det var på den tid kun noget, som kvinder
brugte. Det gjorde, at han såe noget mærkelig ud.
Fremmede fæstnede sig også ved en fysisk ejen
dommelighed i hans øjne, især når han blev ivrig.
Han “vendte det hvide ud af øjnene”, sagde folk
og blev i begyndelsen temlig forvirrede over hans
blik; måske udtrykte øjnene hans indadvendte
koncentration, måske en udadvendt pågående
iver. Først når folk havde lært ham at kende, væn
nede de sig til det.

123
Når han stod op, startede dagen oftest
med, at han - i hast og oftest alene - fik mor
genmad, the og brød; og når han rejste sig, var
bordet overdrysset med brødkrummer, som han
havde spredt omkring sig. Så foer han ud ad
døren med frakken flagrende om sig for at nåe
toget på Lyngby station. Han havde en meget
karakteristisk gang, yderst hurtig og energisk.
Madpakken, som han havde med sig, var altid
af samme slags, og den udtrykte en eller anden
ernæringsteori - Vilhelm var fuld af teorier og
hypoteser! Madpakken bestod af to skiver brød
med karse imellem, kun karse. Hans yndlingsret
ved familiens aftensbord var bygvandgrød, selv
om han ellers ikke var askét, men tværtimod el
skede flødeskumskager.
Han kørte ikke bil. For det første tillod
hans altid svingende økonomi ham næppe at
holde bil, i alt fald sad Mette på pengekassen.
For det andet var hans interesse for moderne
tekniske vidundere begrænset. Han skrev dog
meget på skrivemaskine, uden nogen synderlig
hurtighed, men til gengæld overordentlig om
hyggeligt.
Når der var sommerferie i børnenes sko
ler, ferierede familien forskellige steder ved
kysten i Nordsjælland, hvor man lejede sig ind.
Men Mette var på ferie alene med sine børn, for
Vilhelm tog aldrig med. Hans begrundelse var, at
han led af høfeber, og derved blev det.

Mange bekendte, og een ven
Selv om Vilhelm Marstrand var fuld af tanker og
idéer, som han elskede at fortælle om, var han
alligevel god til at lytte. Han var tålmodig, når
han skulle høre på andre, og for mange menne
sker i vanskeligheder var han en god rådgiver.
Mange er gået fra ham med opmuntring og god
vejledning.
Han var gavmild. Han holdt af at overra
ske andre med en eller anden ting, som ville in
teressere dem. Han var også fuld af indskydelser.
Den, der skriver disse linier, var en ganske ung
student, da han ved en tilfældig lejlighed mødte
Vilhelm Marstrand første gang. Deres samtale
førte til, at Vilhelm indbød den unge mand til
en frokost på en nærliggende restaurant, hvor de

Mette med sønnen Jørgen og en lillesøster.

kunne diskutere videre. Studenten vidste ikke,
at Vilhelm ellers foretrak sin karsemad, ej heller,
at Mette næppe ville bifalde regningen. Vilhelm
var rundhåndet og spendabel.
Han havde en enorm bekendtskabskreds
gennem sit arbejde i organisationer af ingeniører
og gennem sin redaktionsvirksomhed ved flere
fagblade og gennem hele sin offentlige fremtræ
den. Men af egentlige venner havde han næsten
ingen. Han var en enspænder både i sit arbejde
og i sit privatliv. Den eneste, der kom som vir
kelig ven i hjemmet, var Piet Hein, som under
navnet Kumbel gennem hele sit liv udsendte den
ene digtsamling efter den anden og kaldte sine
karakteristiske korte digte for gruk. Man må an
tage, at i modsætning til så meget andet af dati
dens såkaldte digtning, vil hans gruk leve videre
i generationer.
Jeg citerer her et par gruk, dels for at mine
fremtidige læsere skal genkende ham, dels for at
fremhæve, at netop sådan en personlighed var
Vilhelm skabt til at have som bedste ven. Piet
Hein var livsbekræftende: Husk at elske mens
du tør det; husk at leve mens du gør det! Han
var også resignerende realistisk: Verdens vejr
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er sort og surt; lykken er en liden urt. Han var
verdensmand og verdensborger, ikke med vold
somme følelsesudbrud, men på en yderst ratio
nel og næsten teknisk måde, som passede godt
til Vilhelms gemyt:
Når klokken er 11 i Danmark,
er den 5 i USA,
10 i London,18 i Kina,
og 13 omkring Moskva.
Hvor er vi danske et udvalgt folk
at vi netop er født i selve
det lille velsignede land, hvor klokken
er 11, når den er 11.

Malerens linie

Det fortæller os meget om Vilhelm Marstrand, at
dén, som blev hans nærmeste ven, var Piet Hein,
der var meget yngre og oprindelig var kommet i
huset på Jernbanevej som en ungdomsbekendt af
sønnen Jørgen. Vilhelm og Piet Hein lignede hin
anden. De havde begge en viden, som spændte
over mange forskellige områder. De var både
teknikere og æsteter; det tekniske skulle være
smukt. De brændte for deres ideer og gik ofte på
tværs af de herskende meninger.
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Datteren Drude besøgte ti år før sin far kirken i Inset i Norge, hvor Marstrandslægten har sine rødder,
og om dette besøg skrev hun mange år senere: “Alt i alt var det spændende at være deroppe; men
dén følelse af tilhørsforhold og slægtskab, som far følte, da han senere efterkrigen kom derop, og som
rørte ham så dybt, havde jeg intet af”".

Marstrand-slægtens store genealog
Ti år senere kom Vilhelm selv til Inset (1948),
og han har fortalt om sin dybe sindsbevægelse
og grebethed: “Da vi gik ud af kirken, lod de
kirkeklokkerne ringe. Mit første indtryk var, at
det var noget næsten utilladeligt vi var jo dog
mest kommet dertil for at se; men det varede
kun et øjeblik. Den renhed i sindet, hvormed
det blev gjort for at hædre os, følte jeg som den
største hædersbevisning, der nogensinde er vist

Slægtens forfædre i Norge
Allerede, da han kun var tyve år gammel bad
han i 1905 Norges Rigsarkiv om at finde frem
til oplysninger om alle Marstrand’ere i kirke
bøgerne og retsprotokollerne. Resultatet blev,
at der fra Norge kom syv store håndskrevne
ark med afskrifter og kommentarer. De har som
overskrift “Stamtavle Marstrand. Undersøgelser
af Kirkebøger og Skifteprotokoller i Norges
Rigsarkiv. Nov.-Dec. 1905”. Det er rørende at se
den omhu, hvormed arkivaren i Kristiania har
søgt efter oplysninger og meddeler dem på et
korrekt dansk skriftsprog, sådan som det endnu
var almindeligt i Norge næsten 100 år efter ad
skillelsen fra Danmark. De omfattende undersø
gelser og afskrifter må have taget flere uger.
Her var spændende breve fra Nordman den,
barn, som rejste til Danmark og blev stamfar til
den danske slægt. Vilhelm fandt umiddelbart
frem til Nordmandens forældre, men han udnyt
tede ikke de interessante breve, for han benyt

tede kun de nøgne data, der var nødvendige for
ham som genealog, særlig om fødsler og død,
børn og forældre. Han fik også oplysning om
Nordmandens bedsteforældre.
Men de norske kirkebøger nævnte ingen tidligere
Marstrand’er, og dét var han ikke tilfreds med. Hvem var
Nordmandens oldeforældre? 11915 rejste han spørgsmålet
i Personalhistorisk Tidsskrift , som endnu trods de
to landes adskillelse var fælles for norske og danske
slægthistorier. “Forespørgslen gavførst resultat i 1920 , da
den personalhistorisk kyndige astronom og matematiker
Poul Heegaard meddelte mig, at det af Collins samlinger
fremgik, at der i Molde - - 1702-1708 havde levet en kgl.
vejer og måler Niels Nielsen Marstrand. I skiftet efter ham
og hustruen - - nævntes som ældste søn en monsieur Niels
Nielsen Marstrand”. Far og søn var altså blevet døbt med
samme navn.
“Kære onkel Jacob'5 - - Saa kan jeg fortælle dig
en glædelig nyhed. Professor Heegaard i Kristiania, der
er en stor personalhistoriker, har fundet en vejer og
maaler i Molde” etc. Med disse ord videregiver Vilhelm
glædestrålende oplysningen til fhv. borgmester. Jacob
Marstrand, som han havde samarbejdet med.
Nu kendte han altså også Nordmandens oldefor
ældre, og dermed kunne man stille de tre norske genera
tioner op efter hinanden. Dem har jeg fortalt om i bind I,
så her nøjes vi med følgende lille norske anetavle.

Niels (Molde-) Marstrand, (1653-1708) var skipper i
Molde, en ladeplads med havn på Norges vestkyst, senere
kgl. vejer og måler. Han hed Niels til fornavn, men for at
undgå forvexling med sønnen, som fik det samme navn,
kalder jeg ham Molde-Marstrand.
Niels Marstrand (1681-1741) var “hytteskriver” i Inset, dvs.
chef for den del af kobberværket, som angik smelteovnene i
smelte ”hytterne. Han hørte til overklassen pga. sit embede
og ægteskabet med præstens dtr. Ane Meldal (1692-1760).
De blev flot gravsat under kirkegulvet.
Even Marstrand (1723-1785) var “bergskriver” i
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Inset, dvs. direktør for hele kobberværket og dermed
bygdens mægtigste mand. Han var gift med datteren
af en Trondhjem-oberst, som havde været konstitueret
amtmand i Trondhjem. Magdalene Schnitler (1730-1802)
blev gravsat i kirken med sin mand; hans kisteplade er
afbildet i bind I.
Nordmanden, Nic. Jac. Marstrand (1770-1829), var deres
søn. Han flyttede til Danmark o. 1790 og blev den danske
slægts stamfar.

Vilhelm Marstrand var utrættelig. Han
ville bore endnu længere bagud. Blandt tidligere
tiders norske præster fandt han et par stykker,
som hed Marstrand. En af dem var måske født
i Danmark, i Malmø; her havde der levet en
Marstrand-familie, manden var født i byen
Marstrand, som dengang altid havde været norsk.
Men var der nogen som helst slægtsammenhæng
mellem disse forskellige personer? Vilhelm
Marstrand gjorde mange studier derom, og
sluttelig lod han sit resultat trykke i 1951 i sin
lille bog16. Den blev gjort færdig i 1951; det var
netop i hundredeåret for hans fars fødsel, og
derfor fik han den mærkelige ide at give bogen
sin fars fulde navn som titel, skønt bogen ikke
netop handler om ham, men om andre.
Dén anerække, Vilhelm Marstrand havde
opstillet, var ikke bevist, konstruktionen byggede
på hypoteser. Dét havde Vilhelm Marstrand imid
lertid selv udtrykt med sine mange forbehold:
“Det er fuldt berettiget heraf at slutte”, “Dette
udelukker ikke”, “dette passer godt med, at - “,
“vistnok” osv. osv. Hans hypoteser endte i rene
gætterier, der førte ham tilbage til middelalderen.
Bogen her tager ikke stilling for eller imod.
Bind I går kun så langt tilbage i tiden, at der findes
et interessant fortællestof. Det findes der ikke om
Molde-Marstrand eller de forudgående forfædre.
Ofte veed man kun, hvornår de blev født, blev
gift og blev begravet, og det er ikke denne bogs
emne. Men det emne interesserer genealogerne,
og Vilhelm Marstrand var genealog.

Marstrand-efterkommere i Danmark
Een sag er at “gå bagud” og søge efter forfædrene
(anerne) i Norge. Det modsatte er at “gå fremad”
og følge efterkommerne i Danmark. Vilhelm
Marstrand gjorde begge dele. Samtidig med, at
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han opstillede en liste over forfædrene (en ane
tavle) lavede han også “det modsatte”, nemlig
en opstilling af alle efterkommerne (efterslægt
tavle). Dén Nordmand, der som ung tog til
Danmark ved år 1800, stiftede den 1. Marstrandfamilie i Danmark. Han efterlod sig et nyt
slægtled bestående af “de 5 Marstrand-brødre”.
Brødrenes børn udgør det 3. slægtled, og til sidst
kommer Vilhelms egen generation, det 4. slægt
led, som var født i tiden ca. 1875-1899. Længere
var slægten ikke nået, da hans efterslægttavle
blev trykt i 1915 som et tillæg bag i andenudga
ven af Troels Marstrands bog.
Efterslægttavlen i bogen lider kun af en
skavank. Den unge genealog havde en syg idé
om, at han måtte forandre navnenes stavemåde
efter sin egen smag. Mange var døbt Jacob gen
nem 1800-årene, og den korrekte stavemåde
med c gjaldt for dem allesammen. Men Vilhelm
stavede bevidst forkert i stamtavlen, når det pas
sede ham. Endog for sin egen morfar rettede han
Jacob til at blive stavet med k, ligesådan hos de
fleste andre af dét navn, men ikke konsekvent,
fx bevarede han undtagelsesvis c hos bageren på
Købmagergade, Jacob Marstrand. Det var jo ham,
der udgav bogen, som stamtavlen var et tillæg
til, og han ville ikke have sit gode navn stavet
forkert.
Værre var det, at Vilhelm Marstrand helst
ville udrydde stavemåder med “Ch”. Hans egen
mor hed Christine som mellemnavn, det æn
drede han til at blive stavet med k. Han ændrede
også navnet på Onkel Troelses svigermor, hun
hed Christine Marie Møller, men han kaldte
hende Kristine Marie Müller, faktisk var der
tvivl om efternavnet, men ikke om fornavnet.
Mandsnavnet Christian ændrede han overalt til
Kristian. Disse ændringer har ikke været prakti
ske for folk, der vil benytte slægttavlen i deres
egen slægtforskning.
Desuden udryddede han bogstavet “W”.
Resultatet blev, at navnet på maleren stavede
han ikke Wilhelm, men derimod med enkelt V,
og navnet på malerens bror, som var søofficer,
stavede han ikke Oswald, men ligeledes med
enkelt V. Det kan synes småting, men det er det
ikke. Brødrene var født under Napoleonskrigene,
og dengang var W i almindelig brug. Men i den
næste generation og i de følgende var smagen
ændret; man anså bogstavet W for at være tysk.
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Derfor blev de samme navne i næste generation
stavet med enkelt V.
Selve de genealogiske undersøgelser fortsat
te Vilhelm Marstrand utrætteligt gennem de næste
40 år. Han korresponderede med nye generationer
af Marstrand’ere; udsendte spørgeskemaer, som
ofte blev ufuldstændigt og sjusket besvaret, så at
han måtte spørge igen, og ofte påny rykke for svar.
Der ligger tusind, måske flere tusinde dokumenter
af den slags i hans efterladte arkiv. Alt blev møj
sommeligt katalogiseret med håndskrift. Medens
nye Marstrand’ere blev født og andre døde, ud
sendte han påny spørgeskemaer og rykkerbreve
og gjorde omhyggelige tilføjelser i sine registre. I
slutningen af sit liv sigtede han imod, at ved år
hundredets midte skulle det hele publiceres.
Hen imod 1950 renskrev han på den tids
skrivemaskine værket, bogstav for bogstav, tal for
tal. Han skrev på een gang på 3 ark tyndt “gen
nemslagspapir” med 2 stykker karbonpapir lagt
ind imellem. Derved kunne han opnå at få 3 exem
plarer af alt, han skrev. Men det betød også, at hvis
han slog bare een forkert tast an, så var det næsten
umuligt - eller i hvert fald meget besværligt - at
rette. Sådan har han siddet aften efter aften, uhyre
koncentreret, og skrevet i tusindvis af nøjagtige tal,
år og dag for fødsel og for død og for bryllup, alle
data for ægtefæller og for børn, langsomt, omhyg
geligt, uendelig trættende.
Værket blev aldrig trykt. Men i hans sam
linger i Rigsarkivet17 ligger et exemplar, som vidner
om hans utrættelige omhu. Det blev renskrevet af
ham i 1951 kim 4 år før hans død.
Dette værk har været grundlag for utallige
af de data, som jeg bringer om de forskellige per
soner i min slægtfortælling. Jeg har absolut ikke
fundet det nødvendigt at efterprøve de oplysnin
ger, som jeg har hentet hos ham. For bortset fra
åbenbare slåfejl har de altid været fuldstændig
korrekte. Det har været af ubeskrivelig værdi at
kunne bygge på hans systematiske og faktuelle
personoplysninger.
Enhver kan se kontrasten mellem Vilhelm
Marstrand og mig. Han er genealogen, han
konstaterer slægtens oprindelse, forgrening og
sammenhæng, først og fremmest ved registre
ringerne i kirkebøgerne. Jeg derimod søger ned i
brevsamlinger og arkiver og bøger, derfra prøver
jeg at forene materialet til en sammenhængende
fortælling og om muligt tegne et billede af det
enkelte menneske.

Marstrand-døtre, som blev gift ind i
andre slægter
I gamle dage var det kun sønnerne og ikke døt
rene, som gav slægtnavnet videre til deres børn.
De døtre, som blev gift, overtog andre slægtnav
ne fra de slægter, som de giftede sig ind i, Trier,
Pontoppidan, Brücker osv. osv. Hvis man byg
ger på den antagelse, at der existerer et blodets
bånd, så hører døtrenes børn lige så fuldt til ef
terslægten som drengenes børn. Men i denne bog
skal vi erindre, at emnet ikke er “blodets bånd”,
men derimod navnets bånd, “navnegangen” fra
slægtled til slægtled, med lige plads til kvinder
og mænd.
Vilhelm Marstrand eftersporede de talrige
Marstrand-døtre, som havde fået andre slægt
navne. Vi taler her om efterkommere efter de 5
Marstrand-brø dre.
1. Den ældste bror Otto, som bosatte sig i Vestindien,
havde to døtre, som blev gift hhv. Gyllich og Svendsen. De
havde døtre som blev gift hhv. Jantzen og Dragsted.
2. Den 2. bror, Maleren Wilhelm Marstrands døtre blev
gift Pontoppidan, Borup og Schou, og deres døtre blev gift
Lindhard og Holme. En sønnedatter blev gift Brüel.
3. Den 3. bror, Oswald, omkom uden at have børn.
4. Den næstyngste bror, “Onkel Troels”, havde døtre gift
Lund, Sams, TYier, la Cour, Zacho. Deres døtre giftede sig
ind i slægterne Diemer, Aagaard, Søgaard, Mørch, Fink,
Middelboe.
5. Den yngste af de 5 Marstrand-brødre, Theodor, havde to
døtre gift Brücker og Mygind. De næste led giftede sig ind
i slægterne Daugaard, Blegvad og Mommsen.

Vilhelm registrérede dem allesammen, et
kæmpeværk med datoer og sognenavne for føds
ler og vielser og dødsfald og med alle data for
ægtefæller og svigerforældre. Han nedskrev møj
sommeligt det hele på sin gammeldags skrive
maskine, hvor et forkert anslag ikke kunne rettes
uden stort besvær, fordi han som sagt skrev på 3
tynde ark “gennemslagspapir” med karbonpapir
imellem. Værket er aldrig blevet trykt, men lig
ger i Rigsarkivet. Det rummer en viden, som er
uerstattelig for enhver, der interesserer sig for
genealogi.
Så var der hans arbejde med helt andre
slægter, uden tilknytning til Marstrand-slægten.
Det var en lidenskab for ham. Lad øjet løbe hen
over nogle navne, området er ufatteligt stort.
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Abelin
Abildgaard
Affelin
Armander
Astrup
Barfod
Barfred
Bastholm
Borchsenius
Calow
Didriksen
Diemer
Finecke
Fink
Fogh
Fraenkel
Grüner
Gyllich

Hennings
Holm
Hurtigkarl
Kellinghusen
Klein
Klinghammer
Klitgaard
Koch
Kraft
Krone
Kaalund
Kaasbøl
Leganger
Luhs
Luxdorph
Liitzhøft
Løber
Løfgren
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Løvener
Malling
Markdanner
Marselis
Mechlenborg
Meitzner
Moldenhawer
Møllman
Neergaard
Niemann
Nørgaard
Paludan
Puggaard
Schlange
Schøller
Smith
Strætt
Stuhr

Tavsen
Tegner
Tersmeden
Tre j el
Tuxen
Valentin
Vlenge
Walter
Weidemann
Winge

etc.

etc.
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Vilhelm Marstrand led to frygtelige nederlag i sit liv. To af hans heftigste drømme om, hvad han ville
med sit liv, led skibbrud. Det første nederlag ramte hans “hjertebarn”, en stor pragtfuld bog, som
kunne have gjort ham berømt i hele den vestlige verden. Han var 38 år, da den blev trykt i 1922.

To store nederlag
Det store værk, som næsten ingen kunne
læse
Bogen besvarede dette spørgsmål: Hvordan hav
de grækerne og romerne i oldtiden båret sig ad
med at bygge så smukt, som de gjorde? - Svaret
var: fordi de havde byggeregler! På en stor mar
mortavle i Piraeus ved Athen har arkæologerne
fundet deres byggeregler omhyggeligt indhug
get uden rigtigt at forstå dem. Marmortavlen er
en meter høj og en halv meter bred. Indskriften
har 97 linier med over 5000 sirligt indhuggede
græske bogstaver. Bogen, som han udgav i 1922
med titlen “Arsenalet i Piraeus og oldtidens byg
geregler” var et enestående værk. Allerede på
omslaget kunne man se, at bogen var et kunst
værk. Så smukt stod der trykt på forsiden:

EN
TEKNISK
ARKITEKTONISK
SKIBSBYGNINGSTEKNISK
TOPOGRAFISK
FILOLOGISK
HISTORISK
OG
ÆSTETISK
UNDERSØGELSE
Nogle mente, Marstrand med disse ord viste, at
han led af indbildskhed. Det var ganske vist i
orden, at han i de øverste linier nævnte, at han
ville skrive om teknik (han var uddannet som
ingeniør) og om arkitektur (bygningskunst var
jo beslægtet med teknik) samt om skibsbygning
(også noget teknisk). Men han var ikke fagmand

i de andre videnskaber, som han ville skrive om,
hverken i topografi (videnskabelig landskabsbe
skrivelse) eller i filologi (sprogvidenskab) eller i
historie. Han måtte lide af storhedsvanvid, sagde
mange, hvis han virkelig troede, at han havde
forstand på alt dét.
Men Marstrand havde ved egne studier
sat sig ind det hele. Han kunne klassisk græsk
og kunne let tyde marmortavlens indskrift. Han
kunne også ingeniørkunst, og derfor kunne han i
modsætning til de fleste sprogfolk også fatte den
tekniske betydning af de byggeregler, han læste.
Og desuden var han en stor matematiker, så han
kunne efterprøve de talkonstruktioner og ind
viklede beregninger, som lå bag byggereglerne.
Og endelig var han som ingeniør en glimrende
tegner og lavede fortrinlige illustrationer i sin
bog.
Problemet var, at mange oldtidsforskere
ikke havde kendskab til moderne matematik. De
havde heller ikke forstand på ingeniørvidenskab
om tyngdeforhold, bæreevne, hældninger, spæn
dinger osv. Til hjælp for sine læsere indsatte
Marstrand derfor tegninger, som han selv havde
lavet mange af. Foruden hans matematiske be
regninger, som er gengivet nedefor, er her også
en afbildning af hans tegning af det tag, sagen
drejer sig om.
Hans bog blev et pragtværk, for bogkunst
var et af Vilhelm Marstrands specialer. Han var
en plage for de trykkerier, han skulle samarbejde
med, for han havde en mængde meget bestemte
meninger om, hvordan trykning af hans bøger
skulle foregå. Den højre margins kant skulle
være aldeles lige, og ingen linie måtte ende
med en bindestreg; så hvis et ord var for langt i
slutningen af en linie og normalt skulle skilles
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i to dele, så måtte bogtrykkeren gribe til andre
midler. Bogtryktyperne i den foregående eller
de foregående linier måtte spredes og skrives
med større mellemrum mellem ordene, så at
det famøse lange ord kunne smutte ned på en
ny linie uden at blive skilt med en bindestreg.
Afsnitdelingerne skulle være på en bestemt
måde. Indrykningerne skulle være sådan og ikke
sådan. Nogle linier skulle sættes med een skrift,
andre med en anden.
Det var meningen, at verdens store old
tidsforskere skulle glæde sig over Vilhelm
Marstrands fantastiske bog, men desværre gik
det anderledes.
Han sendte bl.a. bogen til datidens
berømteste arkæolog, professor Dörpfeld '8, som
boede i Athen og ledede udgravningerne på
Akropolis. Han fik følgende svar: “Ich bedauere,
dass ich Ihr Buch nicht lesen kann, weil ich
vom Dänischen nichts vestehe”'9. Marstrand
svarede: “Naturligvis skuffer det mig en smule,
at det ikke har været muligt for Dem at følge min
redegørelse ved hjælp aftegninger og formler, feg
synes jeg har gjort det meget tydeligt”. Marstrand
fik sin svoger 0 til at oversætte sit svar, så han
kunne skrive på tysk: “Natürlich enttäuscht es
mich ein wenig - -”2I. Men det var ikke sandt, at
det bare skuffede ham en smule. Det kom som
et fuldstændigt chok for ham. Han havde drømt
sig ind i den vildfarelse, at alverden kunne
finde ud af at læse hans bog på dansk. Han
fortalte nu Dörpfeld, at der ville blive lavet en
engelsk udgave, og den berømte arkæolog var så

interesseret, at han skrev og spurgte, hvordan det
gik med oversættelsen: “Vor 5 fahren stellten Sie
mir in Aussicht eine englische Übersetzung”22,
Men Marstrand måtte lade sin svoger oversætte
den nøgne sandhed:
“Desværre er der ikke
udkommet nogen oversættelse, da mine midler
ikke tillader mig at bruge mere tid paa sagen ”23.
Men han ville hellere end gerne bruge
mere tid på sagen. Det var hans midler, hans
penge, der ikke slog til. Han havde selv investe
ret penge i bogen, ligesom han havde bekostet
andre af sine bøger og småhæfter. Nu var det
store, smukke projekt faldet til jorden, og bogen
indgik aldrig i den videnskabelige debat om old
tidens bygningskunst.

Da Marstrand ville være professor
Det mærkeligste i Vilhelm Marstrands liv var
hans forsøg på at blive professor i historie ved
Københavns Universitet i 1936. Han havde jo
selv en fortrinlig uddannelse som ingeniør, men
han var en fremmed fugl på universitetet. Han
havde ingen faglig historisk uddannelse, selv om
han besad en kolossal belæsthed. Sagen vakte
megen opsigt og blev sat stort op i aviserne.
Der var udskrevet en professorkonkur
rence, og der var 6 deltagere i konkurrenceen.
Hver af dem skulle dels holde en forelæsning
over et selvvalgt emne og dels aflevere en skrift-

Man faar da i de 2 tilfælde ved anvendelse af r = M: W, at spændingerne bliver i:
koryphaion
som
sparre:

ijjöö' 1' P.52 ' 500 + (l™)! ' W: I«» -

sphékiskos
som
langstrø:
1 • 1 • 0,70 • 500 • 3,52* • 100 =
2000 O

r - 27 (30) kg/cm1

r — 27 kg/cm2

og som rygaas:

og som spær:

i • [3,52 • 500 + (170)] • 3,52* • 100 =

r = 15 (17) kg/cm*

1 • 1 • 0,70 • 500 • 4,80» • 100 =
2000 O
r = 50 kg/cm*

Vilh. Marstrands forklaring om bæreevne og belastning og spænding i et bestemt tag (hans bogs side 90). Som det ses angår hans beregninger
både tagets rygås, de skrå tagspær, sparrerne (støttebjælker) og langstrøerne.
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lig afhandling om et bestemt emne, som dom
merkomiteen havde givet dem to måneder til at
skrive om.
Til sin forelæsning i universitetets festsal
på Frue Plads havde Marstrand selvfølgelig valgt
at tale om et emne, som havde hans særlige
interesse: “Metode for genealogisk forskning”.
Marstrand optrådte med udsøgt stil. Alle
de andre konkurrencedeltagere var til deres
forelæsninger klædt i almindeligt mørkt tøj,
men Marstrand var i festtøj. “Ingeniøren var iført
Kjole og Hvidt. Hans lange Kunstnerhaar hang
i dekorative Bølger ned over Tindingerne, og
han gjorde et veloplagt Indtryk. På begge Sider
af Talerstolen stod opstillet grafiske Tavler,
sammenrullede Papirvimpler der senere viste sig
som de baltiske Kongers Stamtræer, samt andet
mere, og til venstre sad fem unge Mennesker, der
senere afslørede sig som Ingeniørens Assistenter.
Det var kort sagt den store Udrykning”24.
“I sin Forelæsning slog han et kraftigt
Slag for Genealogien, dermed Aarene var gledet
ud af Faghistorien og blevet en temmelig ringeagtet Hjælpevidenskab, som man kan sysle med,

ligesom man samler paa Frimærker. Man havde
interesseret sig for Historiens Overbygning, men
Bropillerne, Menneskene, havde man forsømt.
Deres indbyrdes Forhold i Familie og Slægt har
langt større Betydning, end man nu giver dem i
Historieforskningen. Universitetet burde have en
virkelig Undervisning i Genealogi “Ingeniøren fik til Slut et Pust af
Forbavselse til at gaa igennem Salen, da
han lod fire unge Mænd og en Dame rulle en
hel Rundhorisont op paa over en halv Snes
Meter. Den rummede en Stamtavle, som i 11
Generationer viser Gorm 1 .s Efterkommere alene
paa Mandssiden, det var svimlende. Der var
720 Personer, samtlige Tidens danske, norske,
svenske og dublinske Konger, Hertuger og
Grever fra Normandiet, Flandern etc. Med denne
Kraftpræstation sluttede Ingeniør Marstrand”25.
Mange mente, at han havde holdt en in
teressant og velfunderet forelæsning over det
emne, han havde valgt.
Men det gik ikke godt med hans skriftlige
afhandling. Dér måtte han jo ikke selv vælge, hvad
han ville skrive om. Dommerkomiteen havde

hældningen have været (1% + P/s) : 10 = 23 : 80 ♦ 26,75: 100 *, hvorved stykkerne
a og b bliver henholdsvis 15” og 3V2”. Men heller ikke da har denne konstruktion
rimeligheden for sig, og navnlig ikke naar man ser, at støttebjælkens opgivne højde 3’
forholder sig til midterskibets halve bredde 10’ nøjagtigt som forskellen mellem
drageroverkant og murhøjde 51lf forholder sig til sideskibets bredde medregnet
mur og pille 17Vs’:

A _ AA,
10
17 Vs
hvad igen vil sige,
at de 3 i indskriften
opgivne punkter
der indirekte eller
direkte giver os
tagets
hældning
nøjagtigt
ligger
paa en ret linie,
* se tegning 62 *.
Det kan ikke være
tilfældigt, denne linie maa angive taghældningen. Koryphaion er saa ikke rygaas,
men sparren, og taghældningen bliver da 3:10. Stykket a bliver da 12”, saadan at
lejet for de enkelte sparrer ligger halvt nede i gesimskvadrene.
Vilh. Marstrands tegning af dét tag, som han beskrev matematisk ovenfor.
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bestemt emnet for alle de 6 konkurrencedeltagere.
Det var altså en bunden opgave! og spørgsmålet
var, “hvordan forbindelsen mellem Danmark og
Norge i det 18. århundrede virkede på de to folk”.
Forbindelsen havde jo indflydelse på mange
sider af tilværelsen for de to folk. Handelen
mellem rigerne var monopoliseret, det gav store
fordele og store ulemper. Der var virkninger på
kirkelivet, på sprogene, på landboreformer, på
lov og ret. Der var nok at tage fat på.

Men Marstrand skrev slet ikke om det
opgivne emne. En svensk professor, som var
medlem af dommerkomiteen sagde rent ud: “Hr.
Marstrands Konkurrence-Afhandling behandler
andre Ting end Opgaven. ”26. Det kan enhver se,
som læser den mærkværdige afhandling. Store

Malerens linie

dele handler om helt andre århundreder. Han
udbreder sig om genealogien i kongeslægterne fra
1000-årene til 1500-årene, og det har ikke meget
med sagen at gøre. Da han endelig kommer frem
til det relevante tidsrum, 1700-årene, så bruger
han hele den midterste trediedel af afhandlingen
på kongehusets stamtavler, side op og side ned.
Men selve emnet om, hvad det fælles kongehus
betød for de to folk, behandler han slet ikke.
“Jeg kan ikke finde nogen Mening i
Opgaven”21, siger han til pressen. Og da han
bliver spurgt om, hvorfor han har skrevet om
ganske andre ting end emnet, svarer han: “Det
kommer af, at hele min Indstilling er paa tværs af
den almindelige historiske”. Hans genealogiske
interesser havde taget magten fra ham.
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Både i breve og artikler gik han i strid med universitetsprofessorer og andre forskere, som han var
uenig med om de spørgsmål, der interesserede ham.

Var han et miskendt geni?
I et brev til formanden for Det Danske Sprogog Litteraturselskab28 spekulerede Vilhelm
Marstrand over navnet Pilestræde og dets
oprindelse. Formanden svarede elskværdigt:
“Hvad Pilestræde angaar, vil De bedst kunne faa
Oplysningved Henvendelse --hos Underinspektør
Matthiessen paa Nationalmuseet”. Det skulle
Marstrand ikke nyde noget af, skønt Hugo
Matthiessen allerede dengang var en stor kapacitet
på pmråde
“Om københavnske gader véd jeg
udmærket besked og - dette sagt i al beskedenhed
- vistnok endda mere end underinspektør
Mathiesen ”29.

Er der tal-magi i runeindskrifter?
Runeindskrifter optog brændende Vilhelm
Marstrand, og i 1930 "erne skrev han ihærdigt
mange breve til Danmarks ledende runeforsker.
“Jeg har til brug for mine egne undersøgelser
lavet en beskrivelse af samtlige indskrifter
i Danmark”30 indbefattet indskrifterne i
Skånelandene og Sydslesvig. Han tog fotografier
af alle indskrifter eller skaffede sig dem fra
andre: “Det var bygevejr dén dag, jeg var der, og
mine medpassagerer var sultne, saa jeg fik kun
lejlighed til at se paa stenen et kvartérs tid. Men
jeg fik mellem 2 byger taget et par øjebliksbilleder
i knaldende sol, selvom man som regel faar mere
ud af lang eksponering i graavejr. Selvom mit
billede af forsiden, der laa i skygge, ikke blev
særlig godt, saa tør jeg dog sige, at billedet af
bagsiden blev særdeles vellykket”. Og nu fejer han
en runespecialist af bordet: “At hans tolkning
ikke kan opretholdes, siger sig selv”. Her støtter

Vilhelm Marstrand holdt meget af at være i festtøj, og det havde han
rigelige anledninger til. Hans hustru "Mette", f. Fauerholdt, indtog

tidligt det velovervejde strandpunkt, at hun ikke deltog i hans mange

officielle arrangementer, men hun var glad for familiefesterne.

han sig til sit eget fotografi. ”En forstørring af
billedet viste, at jflere (såkaldte) bistave tydeligt
var skurestriber” ', så den pågældende har “ikke
taget tilstrækkeligt hensyn til skurestriberne”,
men har forvexlet dem med runestave.
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Det var et kæmpearbejde for ham at
køre rundt og fotografere og registrere over 200
runestene plus nogle løsgenstande med runer, fx
mønter og trylleamuletter. Han havde sine egne
tydninger og tolkninger af mange indskrifter og
skriver uden videre til redaktøren af det store
værk om runerne: “I Hurup-stenen ordner De
linierne forkert”32.
Marstrand havde desuden en særlig teori
om, at mange runeindskrifter ikke bare havde den
betydning, som man kunne læse ud af ordene,
men at der også var en hemmelig talværdi, som
bl.a. gemte sig i, hvor mange runer der var i
indskriften, altså deres antal. Til ovennævnte
redaktør skriver han: “De afviser lidt for rask,
synes jeg, alle tælleregler” .
På den tid studerede forskerne med særlig
iver de 4 sydligste danske runestene ved Slesvig
og Danevirke. På en af dem fandt forskerne en
yderligere rune, som ganske vist ikke ændrede
betydningen, men som fik Marstrand til glad at
udbryde: “Er De klar over, at hermed rykker
Gottorpstenen ind blandt de indskrifter, hvor
runetallet er et multiplum af 20, nemlig 80”34.
Det interesserede ikke andre end ham selv.
Da der var fundet en runeindskrift
på en arabisk mønt, skrev han:
“Vedlagt et
tolkningsforslag til runeindskriften paa den
arabiske mønt. Det har været sendt til Berlingske
Tidende, som imidlertid ikke fandt, at bladet
vilde ofre mere plads derpaa, hvad jeg nu nok
syntes det kunde. Jeg haaber, De kan tiltræde
tolkningen. Dét (jeg har skrevet) om runetallene
er langt bedre begrundet, end jeg kan give udtryk
for i saa kort en artikel”35. Men han fik ikke
tilslutning.

Stor ståhej om en runesten
En enkelt runesten kom i centrum, det var
stenen fra Sædinge på Lolland. Det var fordi
den havde forbindelse til den sydlige del af
Sønderjylland, som spillede en vigtig rolle i
Danmarkshistorien.
Omkring Hedeby ved Slesvig regerede der i
begyndelsen af 900-årene en svensk fyrsteslægt, og den
regerede også en kort tid i andre egne af Syd-Danmark. På
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Lolland dukkede Sædingestenen op med en interessant
runeindskrift om “syddanerne” og “særsveerne”, og den
kunne læses på flere måder.

Vilhelm Marstrand blandede sig i de mest
betydelige runeforskeres debat og henvendte sig
til ingen mindre end Nationalmuseets mangeårige
chef Poul Nørlund36 og skrev: ”Vedlagt et forsøg
på tolkning af Sædingestenen”31. Marstrand ville
have sin artikel trykt i Nationalmuseets årbøger,
men han var alt for omstændelig. “Een Ting maa
De dog tilgive mig, at jeg allerede paa Forhaand
gør Vrøvl over. Hvorfor skal alt, hvad der tidligere
er skrevet om samme Æmne, refereres igen,
selvom det er forældet eller i sig selv Vrøvl? Jeg
vil sige Dem, at jeg som Redaktør i alle Tilfælde
maa kræve en Beskæring, hvis Deres Artikel
skal kunne optages”3*. Men Marstrand svarede:
“Naturligvis synes jeg, at min “normalisering” af
de tidligere læsninger har værdi, ellers havde jeg
ikke taget dem med, og jeg har da endelig ogsaa
gjort den saa kort som overhovedet mulig” . Så
meddelte Poul Nørlund ham kort: “Jeg maa
desværre tilbagesende Dem Deres Manuskript om
Sædingestenen som uegnet til Optagelse” , og
dertil bemærkede Marstrand i et svarbrev: “Jeg
vilde ønske, at De havde skrevet uønsket istedetfor
uegnet”, og så tilføjede han en af sine kryptiske
sætninger: “Det kan inderst inde kun fryde mig,
at man end ikke vover en drøftelse. Var der let
paaviselige fejl i min redegørelse, skulde jeg nok
have faaet det at vide”4'. Senere erklærer han sig
villig til at omarbejde artiklen, “ligesom jeggærne
fjærner det noget absolutte præg” nemlig fjerner
sin selvsikre hypotese om et bestemt ord, hvor
det viste sig, han tog fejl42. Artiklen blev stadig
ikke antaget. “(Nationalmuseets) Aarbøger er ikke
noget specielt Jilologisk-runologisk Fagtidsskrift.
Det er derfor, jeg vedvarende ikke tør tage Deres
Afhandling”43. Marstrand svarede: “Jeg er maaske gaaet lidt for let hen over de filologiske
detailspørgsmaal. Jeg skal gærne uddybe dem
lidt nærmere”44. Så gik han ufortrødent videre
med omarbejdelse af artiklen og indsendte den
påny til Nationalmuseet: “Her har De mit opus
fuldstændigt omskrevet, saa filologerne ikke
har noget at gøre vrøvl over, i hvert fald ikke
med rette”45. Vi kan se, at Marstrand ikke blot
troede, han var en kvalificeret historiker, men
også at han var en kompetent filolog. Denne
selvvurdering kommenterede Nationalmuseets
direktør kun indirekte ved at skrive: “Efter de
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Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse

Vilhelm Marstrand. Byste. Udført i 1930'erne af billedhuggeren Sieg

fried Wagner, som er mest kendt for bronzegruppen “Lurblæserne”,
opstillet på en søjle på Rådhuspladsen i København.

Sagkyndiges Vota, som jeg har faaet om Deres
Sædingeafhandling, kan jeg ildne skaffe den
Plads. Denne Gang maa det være definitivt”46.
Marstrand svarede noget kryptisk: “Artiklen kan
jeg naturligvis sagtens faa frem, hvis det er det,
der er mig magtpaaliggende”, og han sluttede
brevet temlig uforskammet: “Jeg henleder blot
i al venskabelighed Deres opmærksomhed paa
et forhold, der synes at dæmre for Dem, uden at
De er saa klar over konsekvenserne som jeg”41. Ja,
Nationalmuseets direktør skulle ikke være i tvivl
om, hvem af de to, der var den klogeste.

11930 'erne fandt arkæologerne tæt ved Slagelse en
vældig ringborg fra vikingetiden. Den markerede
sig ved en cirkelrund vold, og uden for den var
gravet en dyb voldgrav hele vejen rundt. Husene
indenfor var anlagt med matematisk nøjagtighed.
Der var også efter en nøje plan anlagt et antal
huse uden for den store ringvold, de var placeret
ligesom stråler ud fra ringvolden. Alle husene var
brændt sidst i vikingetiden, men arkæologerne
kunne tydeligt se stolpehullerne. Det hele var en
typisk fæstning, et udpræget militært anlæg.
Marstrand deltog strax i debatterne om,
hvilke huse der havde været brugt til hvad, og
hvilke der var bygget før de andre. Men så bad
Nationalmuseets direktør ham om at holde sig
til dét, som han havde forstand på: “Dét, som
De skal spekulere over ud fra Deres særlige
Forudsætninger, er, hvordan man kan have baaret
sig ad med at trække de lange Cirkelslag”46. Ring
voldens diameter var 170 m, hvordan havde
vikingerne afsat en cirkel med en radius på
omkring 80 m? Her var et felt, hvor Vilhelm Mar
strand vidste besked fra sit arbejde med anlæg af
fynske jernbaner. “Det er ganske ugørligt ved hjælp
af en snor at afsætte en cirkel med nøjagtighed.
Var snoren af metal, vil den strække sig når den
strammes; og var den af hamp, vil dens længde
variere meget fra morgen til middag og aften "49.
“Jeg har i aarenes løb afsat flere hundrede
kurver med radier fra 60 m til 2000 m”50.”
Nu forklarede han, hvordan vikingerne havde
arbejdet med at afsætte tangenter til cirkelen. Her
var Marstrand på hjemmebane.

Hvad gemte der sig i Jellinghøjene?
De to store Jellinghøje blev diskuteret meget i
aviser og blade. Var de gravhøje begge to? Eller
mindehøje? Var det rigtigt, at både Gorm den
Gamle og Dronning Thyra var blevet begravet i
den ene høj? Hvad så med den anden høj? Var
der noget i den?
Marstrand blandede sig i diskussionen og
sendte 1941 en lærd artikel om Jellinghøjene^
til et historisk blad. Han fik til svar, at “desværre
kan der ikke være Tale om at trykke Deres
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Artikel i Aar”. Han accepterede at vente “selv
om det først kan ske senere paa aaret eller til
næste aar”. Men et medlem af bladets bestyrelse
erklærede sig tvivlende over for Marstrands
“mange Hypoteser”.
Så skrev han til dagbladet Politiken:
“Vedlagt sender jeg Dem et indlæg om
Jellinghøjene, som jeg haaber, De kan finde
plads til”, - som det ses, var formuleringen af
det danske sprog ikke hans stærke side. Han fik
et venligt afslag, “fordi Artiklen er saa speciel,
at den gaar ud over Krønikens Rammer og ind
i Tidsskriftets”. Derpå forsøgte han JyllandsPosten, som svarede: “Idet vi takker for den
tilsendte Artikel, beklager vi at maatte meddele,
at vi ikke kan finde Anvendelse for den, da
dens Form regner med større videnskabelige
Forudsætninger, end man kan vente at finde hos
Avislæsere”5.

I slutningen af samme år tog Marstrand
fat igen og skrev en ny artikel om Jellinghøjene;
han sendte den til Berlingske Tidende. Hans
hypotese var, at begge højene måtte rumme
vigtige ting, for “det er i sig selv urimeligt at tro,
at man skulde have omkastet Danmarks største
høj som en tom høj”' , der måtte kunne gøres
nye fund i den anden høj. “Jeg ser naturligvis
helst, at det redaktionelt blev sagt, at nu må
spørgsmålet om dén tids historie tages op til
revision, efter de af mig angivne retningslinier”.
Det ville bladets redaktion selvfølgelig ikke tage
standpunkt til, og hvad værre var, artiklen blev
forkortet i bladet54, så at nogle vigtige punkter
i slutningen ikke kom med. Så blev han vred
og sendte artiklen til andre blade; Jyllands
postens svar lyder sådan: “Beklager at maatte
meddele, at vi ikke ser os i Stand til at benytte
den tilsendte Artikel, der jo allerede har været
offentliggjort i Berlingske Tidende”55.
Artiklen i Berlingeren blev selvfølgelig
læst på Nationalmuseet, netop i disse år foregik
der store gravninger i Jellinghøjene. Den
navnkundige arkæolog, arkitekt Ejnar Dyggve,
som var en hovedperson, protesterede mod
Vilhelm Marstrands måde at argumentere på :
“Jeg har gennemlæst den Kronik, som De har
skrevet om Jellingspørgsmaalet i Berlingske
Tidende. - - De støtter Dem til et Dagbladsreferat
afen Samtale, som en Journalist havde med mig
paa et Tidspunkt, hvor Undersøgelserne paa
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Stedet endnu ikke var afsluttede. Dette Referat
staar naturligvis udelukkende for Journalistens
Regning. Og som Historiker vil De sikkert finde
det naturligt, at jeg maa tage Afstand” osv.
Marstrand begynder sit svar sådan: “Tak for
brev. Enig i alt, hvad De siger. Naturligvis kan
De ikke hæfte for interviewets ordlyd, - - men
- -” - - så tilføjer han, at han alligevel ikke vil
undskylde57: ”Jeg maa tage mit udgangspunkt i
dét, der foreligger, og kan da kun loyalt anføre
de kommentarer, De siges at have knyttet dertil”.
Efter denne uacceptable tilføjelse om, hvad
Dyggve siges at have sagt, går Marstrand over til
et helt andet emne, som fylder over halvdelen
af brevet. Nu handler det om en sammenligning
mellem den danske kong Gorm og den norske
kong Harald Hårfager. Det var et godt exempel
på, at når Vilhelm Marstrand var i gang med at
skrive, greb associationerne ham og førte ham så
vidt omkring, at læseren måtte forbløffes.
Da
Einar
Dyggve
havde
afsluttet
Nationalmuseets
store
udgravninger,
var
Marstrand stadig uenig med ham og skrev til
Politiken: “Den af arkitekt Dyggve fremlagte
løsning af Jellinghøjenes gaade frembyder
iøjnefaldende mangler53. Jeg vil gerne komme
nærmere ind paa spørgsmaalet, hvorfor jeg
spørger, om Politiken vil modtage en kronik
om emnet?”. Det fik han naturligvis ikke noget
forhåndstilsagn om, og derved blev det.
I øvrigt gav udgravningerne dét resultat,
at hans hypotese var forkert. Den ene af de to
Jellinghøje var og blev tom.

Arkivaren var død
Vilhelm Marstrand syslede med slægtens norske
forfædre indtil sine sidste år. Hans nøjagtighed
bød ham, at han satte bittesmå detaljer under
lup. Han kunne nages af tvivl om et årstal, selv
om det var ligegyldigt for slægthistorien. Kort før
sin død kom han i tvivl, om Molde-Marstrand
var død i 1709 eller 15 år senere. Det havde
ingen betydning for slægtsammenhængen, men
for Vilhelms egen samvittighed. Så skrev han i
1951 til en arkivar på det norske rigsarkiv: “Jeg
ser, at Deres kendskab til slægter - - er så stort,
at jeg ikke nærer tvivl om, at De kan hjælpe
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mig, hvis Deres tid tillader det, og De iøvrigt har
lyst dertil. Min fædrene slægt kan sikkert føres
tilbage til Niels Nielsen Marstrand, der levede
i Molde, bl.a. som kgl. vejer og måler i årene
1701-1709. I ældre optegnelser er han opgivet
død 1709; men jeg mener med sikkerhed at
kunne vise, at der må skelnes mellem en 10 å
14 år ældre Niels Nielsen i Molde, død 1709,
og min stamfar, der ifølge det fælles skifte over
ham og hustruen 20. sept. 1724 ikke kan være
død før 1724”. Navneforvirringen var stor; nu
såe det ud til, at Molde-Marstrand i sin lille by
havde haft en jævnaldrende medborger af hans

eget navn. Desuden havde han givet sin søn
det samme navn. Men der kom aldrig svar på
brevet. Dén arkivar, Vilhelm havde skrevet til,
var død samme år. Fire år senere døde ban selv
o . 59
som 71-ang .
Da Vilhelm Marstrand i 1955 var dødssyg
af leukæmi, sad han op i sengen eller helst i en
stol, når han havde besøg, så at han bedre kunne
tale med den besøgende. Med al sin charme og
iver udviklede han sine nyeste teorier om runer
eller andet, som lå ham på sinde, åndeligt spil
levende til det sidste.
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Henvisninger og noter vedr. genealogen
Vilhelm Marstrand
Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:

Krak.

KRAK's Blå Bog 1955

DBL,

Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg.

Weilb.
3. udg.)

Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon (fx.

Vi.Ma.HSS.
Håndskriftarkivet for Vilh. Marstrand i
Rigsarkivets Håndskriftsamling, gruppe XIII. I Rigsarkivet
findes tillige VMs privatarkiv 8002.

PFM.
Vilhelm Marstrand: Poul Frederik
Marstrand (privattryk 1951)

FA.
Familiens arkiv. Se bind I i begyndelsen
af noterne efter kapitlet om maleren Wilhelm Marstrand.

Et højt begavet barn
1 Optegnelser
Moderen Thyra Burmeister gjorde optegnelser om hver af
sine 4 sønner som spæde og som drenge og unge. De er i
slægtens eje.
2 Udskrifter fra Norge
»Stamtavle Marstrand. Undersøgelser af Kirkebøger
og Skifteprotokoller i Norges Rigsarkiv. Nov.-Dec.
1905«. Aktstykket består af syv håndskrevne papirark i
Vi.Ma.HSS, pk. 4. På Vilhelms opfordring har arkivaren i
Kristiania opsporet oplysninger om Marstrand-slægten og
meddeler dem til ham. De omfattende undersøgelser og
afskrifter må have taget mange dage.
3 Et lille skrift
PFM, se ovenfor.

Vilhelm og hans hustru
4 Vilh.s hustru, kaldet Mette
Karla Irene Ravn Fauerholdt (1886-1978) var ikke
døbt med kaldenavnet Mette. Hun var student fra det
odenseanske pigegymnasium, frøken Wintelers Skole.
Hun tog examen som tandlæge i 1909 og var praktiserende
tandlæge i Lyngby fra 1912, indtil hun fik sit første barn,
sønnen Jørgen. Hun var datter af kaptajn, driftsbestyrer
for Nordfynske Jernbane Carl Fauerholdt (1837-1914), gift
1874 med Irene Ravn (1853-1946).
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5 Håndskreven beretning
De håndskrevne barndomserindringer, som Vilhelms
hustru har efterladt sig, er ikke daterede. De kan være
skrevet i den lange periode af hendes liv som enke efter
Vilhelms død. Manuskriptet fylder 28 kvartsider og
findes i familiens arkiv. Erindringerne mangler en klar
disposition. Desuden er der intet forsøg på at skelne
væsentligt fra uvæsentligt, vigtige familieforhold omtales
midt i komplet uvæsentlige detaljer. Et tilbagevendende
træk er Mettes utilfredshed. Hun har ikke brudt sig om sin
far, søstrene kunne hun ikke lide, hun var ked af skolen
osv. FA.
6 De tre søskendes tyranni
Sætningen om tyranniet står isoleret langt inde i
manuskriptet på side 24, men karakteristikken af hendes
morfar findes tidligt i manuskriptet, s. 3-4.
7 Måtte lægge væremåden om
Stavemåden svinger mellem den ældre og den nyere. I den
senere del af manuskriptet bruger Mette skiftevis det nye
å og det gamle aa.
8 Frøken Wintelers skole
Blev senere fællesskole og ændrede navn til Set. Knuds
Gymnasium. De kritiske bemærkninger om lærerne findes
spredt i manuskriptet.
9 Sommerferier
Ferielivet i Bogense er omtalt s. 22 i manuskriptet.
10 Familielivet
Omtalen af Vilhelms og Mettes dagligliv og væremåde
bygger på mundtlige kilder, specielt svigerdatteren
Rigmor f. Nielsen (»Risse«, f. 1915) samt brorsønnen
Carl Marstrand (f. 1927), som var plejebarn i huset, og
datterdatteren Marianne Brüel (f. 1945).

Marstrand-slægtens store genealog
11 Datterens besøg i Inset
Vilhelm Marstrands ældste datter Drude (1916-1985)
besøgte 1938 Inset med sin tilkommende mand, senere
civilingeniør dr. techn., Per Brüel. I 1974 sendte hun
nogle fotos fra Inset samt et brev med en skildring af
besøget dér til hofjuvelér Ove Dragsted. Dennes mor, gift
med hofjuveler Aage Dragsted, var af Marstrand-slægten
(den vestindiske linie). I Rigsarkivets håndskriftsamling
(HSS), ny række 1994/2 findes der i Ove Dragsteds
samling, pk. 36, en snes maskinskrevne ark med nogle
levnedsbeskrivelser vedr. Marstrand-slægtens norske aner,
antagelig begyndelsen til en påtænkt slægthistorie. Under
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Dragsteds omtale af den norske stamfar Even Marstrand
(1723-1785) findes en renskrift af Drudes brev fra 1974
om hendes besøg i Inset kirke i 1938. Der er ingen grund
til at tvivle om, at Ove Dragsted har foretaget en nøjagtig
renskrift af hendes brev.
12 Vilhelms eget besøg i Inset
Citatet er fra PFM 21.
13 Personalhistorisk Tidsskrift
År 1915, nr. 36, jfr. PFM 17.
14 Først resultat 1920
Citatet er fra PFM 18, men jeg har rettet årstallet til 1920.
Vilhelm har ved en fejl skrevet 1921; men det korrekte
år fremgår af nedennævnte brev til borgmester Jacob
Marstrand.
15 Kære onkel Jacob
Brev af 24. nov.1920 fra Vilhelm Marstrand til den fhv.
borgmester i København Jacob Marstrand (1848-1935). FA.
16 Sin lille bog
PFM.
17 Efterslægttavle i Rigsarkivet
Håndskriftsamling XIII, Vilhelm Marstrand, Diverse
slægter, pakke nr. 6.

To store nederlag
18 Dörpfeld
Wilhelm Dörpfeld (f. 1858, d. omkr. 1930) var en
hovedperson inden for den klassiske arkæologi. Allerede
i 1800-årenes slutning var han pioner ved udgravningerne
på Akropolis i Athen, senere bl.a. i Olympia og på øen
Kerkyra (datidens Korfu). En østrigsk historiker skrev om
ham, at han var »en personificering af tysk væsen i sin
smukkeste form«, »Verkörperung edelsten Deutschtums«.
19 Marstrands svoger
Vilhelm lod sine breve oversætte til tysk af svogeren,
højesteretssagfører Viggo Holten-Bechtolsheim (18771958), som var gift med hans kones søster Karen f.
Fauerholdt
20 Nichts verstehe
Dörpfelds brev af 7. december 1924 fra Athen til VM. FA.
21 Det skuffer mig en smule
Marstrands svarbrev af 19. december 1924. FA.
22 Englische Übersetzung
Dörpfelds brev af 13. august 1928 til VM.
23 Mine midler tillader ikke
Marstrands svarbrev af 18. august 1928.
24 Den store udrykning
Berlingske Tidende 23. okt. 1936.
25 Kraftpræstation
Nationaltidende 23. okt. 1936.
26 Andre ting end opgaven
Berlingske Aftenavis 14. oktober 1936.
27 Min indstilling er på tværs
Smst.

Var han et miskendt geni?
28 Sprog- og Litt.selskab
Formanden var den navnkundige dr. phil Lis Jacobsen
Danmarks store filolog og sprogforsker. Hun ledede
udgivelsen i 1941 af det vældige værk »Danmarks

Runeindskrifter« med afbildninger af samtlige runestene,
og hun var gennem flere årtier den drivende kraft bag
udgivelsen af tyve bind af »Ordbog over det danske
Sprog«.
29 I al beskedenhed
Brev af 30. december 1926 til L.J.
30 Samtlige indskrifter
Brev af 25. januar 1929 til L.J.
31 Fotograferig. - Skurestriber
Smst. Her er tale om Gør/evstenen på Vestsjælland.
32 Ordner linierne forkert
Brev af 6. februar 1929 til L.J. - Hurupstenen i Thy.
33 De afviser lidt for rask
Brev af 16. nov. 1931 til L.J.
34 Gottorpstenens runetal
Brev af 20. maj 1933 til L.J.
35 Arabisk mønt etc.
Brev af 11. maj 1932 til L.J.
36 Nørlund
Poul Nørlund (1888-1951), dr. phil., direktør for
Nationalmuseet fra 1938 til sin død.
37 Et forsøg på tolkning
V.M.s brev af 26. november 1937 til Nørlund.
38 Jeg må kræve beskæring
Nørlunds brev af 29. november 1937 til VM.
39 Så kort som overhovedet
V.M.s brev af 30. november 1937 til Nørlund.
40 Uegnet til optagelse
Nørlunds brev af 3. januar 1938 til V.M.
41 Inderst inde fryde mig osv.
V.M.s brev af 5. januar 1938 til Nørlund.
42 Fjerner det absolutte præg
V.M.s brev af 18. januar 1938 til Nørlund.
43 Vedvarende ikke (op)tage
Nørlunds brev af 19. januar til V.M.
44 Uddybe nærmere
V.M.s brev af 20. januar til Nørlund.
45 Her har De mit opus
V.M.s brev af 25. januar 1938 til Nørlund.
46 Definitivt
Nørlunds brev af 16. februar 1938 til V.M.
47 Det synes at dæmre for Dem
V.M.s brev af 22. februar 1938 til Nørlund.
48 Dét, De skal spekulere over
Brev af 27. januar 1938 til V.M. fra Nationalmuseets
direktør Poul Nørlund.
49 Variere fra morgen til aften
V.M.s brev dagen før til Poul Nørlund
50 Jeg har i årenes løb
V.M.s svarbrev af 28. januar 1938 til Nørlund.
51 Sendte en lærd artikel
V.M.s brev af 18. juni 1941 til redaktøren af tidsskriftet
»Jyske Samlinger«, dr. phil. Helge Søgaard. Søgaards svar
af 22. og V.M.s gensvar af 24. s.m. samt brev af 7. juli
1941 fra medlem af tidsskriftets bestyrelse C. Meilgaard,
Hjørring.
52 Politiken og Jyllands-Posten
V.M.s brev af 24. og Politikens svar af 25. juni 1941 samt
Jyllands-Postens svar af 23. juli 1941.
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53 Urimeligt at tro en tom høj
V.M.s brev af 15. nov. 1941 til Berl. Tid.s chefredaktør Sv.
Aage Lund.
54 Forkortet afbladet
Trykt i forkortet form i Berl. Tid. 25. nov. 1941.
55 Afslag fra Jyllands-Posten
J.-P.s afslag ved brev af 29. nov. 1941.
56 Dyggves protest
Arkitekt Einar Dyggves brev af 29. nov. 1941 til V.M.
57 Vil ikke undskylde
V.M.s brev af 1. december 1941 til Dyggve.
58 Stadig uenig med Dyggve
V.M.s brev af 4. februar 1943 til Politikens redaktion.
59 Skrev til norsk arkivar
Brev af 15. marts 1951 fra Vilhelm Marstrand til arkivar
Martinius Rogne i det norske Riksarkiv. En såkaldt
gennemslagskopi ( fra skrivemaskine) findes i Vi.Ma.HHS.

Malerens linie

Slutnote
Vilhelm Marstrand (1884-1955) og Karla Irene Ravn
Fauerholdt (1886-1978) med kaldenavnet »Mette, blev gift
1914 (Kgs. Lyngby) og fik i deres ægteskab 3 børn:
1. Jørgen Marstrand (1915-2001), se senere kap. om ham
og hans efterslægt.
2. Drude Marstrand (1916-1985), g. 1939 (Kgs. Lyngby)
m. Per Brüel (f. 1915) dr. techn. 1945, forsker, opfinder,
grundlægger af fl. tekniske virksomheder. Ægteparret blev
skilt. Ingen efterkommere bærer slægtnavnet Marstrand.
3. Agnete (1921-2003) afgangsexamen 1943 fra
Kunsthåndværkerskolen i stoftryk og mønstertegning, g.
1949 (Vejle) m. Erik Wagner Otto (f. 1914), reklametegner
og dekoratør, senere regnskabsfører i boligselskab.
Ægteskabet opløst. Ingen efterkommere bærer slægtnavnet
Marstrand.
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Paul Marstrand (1895-1965) er dén af malerens efterkommere, som har haft det mest begivenhedsrige
levnedsløb . Desuden udgør han og hustruen Dorrit et af de mest farverige ægtepar i Marstran dslægten. Det følger deraf, at beretningen om dem bliver blandt de mere omfattende i denne bog.

Et vanskeligt barn

Ved sin dåb i Vartov fik han navnet Poul (med o)
efter både sin far og dennes morfar2. Men som
voxen ændrede han fornuftigvis stavemåden
til Paul, først periodevis, senere varig. Han fik
nemlig en vigtig del af sin manddomsgerning i
det fransk-besatte Marokko, hvor det officielle
sprog nu var fransk. Paul (med a) er navnets
eneste franske form; dertil kommer, at Poul
(med o) bliver udtalt Pul på fransk. Som Paul
Marstrand blev han kendt og under dette navn
er han opført i artikler og i håndbøger som Kraks
Blå Bog, Weilbachs Kunstnerleksikon osv. I
den følgende beretning staver jeg overalt hans
navn med a som Paul. Også i citater fra private
breve, hvor denne stavemåde ikke er benyttet,
vil jeg konsekvent og uden yderligere at gøre
opmærksom derpå ændre stavemåden til Paul,
for at mine læsere kan slippe for forvirring og
forvexling med hans far, som hed Poul.
Hans mor, Thyra Burmeister, synes at
have haft lidt svært ved at styre ham. Da han
er 5 år noterer hun i sine optegnelser3 ikke
bare, at hun ikke kan få ham til at holde mund:
“Han er et Sludrechatol, (som) Munden aldrig
står stille på”; men hun skriver også, at han
“er ikke så nem at få til at bøje sig; han må tit
i Timevis opholde sig i Ensomhed, indtil han
har fået det rette ydmyge Sind, som kræves
for at bede om Forladelse”. Da han er 12 år har
hun stadig besvær med at tumle ham og kalder
ham “egenrådig og meget vanskelig”. Man skal
næppe lægge for meget i, at hun her tilføjer
ordene “ikke hélt sanddru”; Hvilken dreng på
12 år kan klare tilværelsen som “hélt sanddru”,
når en enerådende mor vil blande sig i éns
sager? Paul har i såmænd ikke været anderledes
end andre normale drenge.

Men det gik værre med hans “ustyrlighed”.
Han kom ikke som sine brødre i Vestre
Borgerdydskole i Helgolandsgade på Vesterbro,
men i Henrik Madsens Skole, det senere Skt.
Jørgens Gymnasium. Måske har grunden været,
at afstanden fra hjemmet på Falkonérgårdsvej
var meget kortere til Henrik Madsens Skole på
Filippavej på Frederiksbergsiden af Skt. Jørgens
Sø. Desuden havde denne skole, som var blevet
oprettet i 1904, fået et godt ry. I modsætning
til den mere gammeldags og traditionelle
Borgerdydskole var den præget af moderne
pædagogiske idéer, så Thyra kan meget vel have
ment, at den skole var bedre egnet til at tage sig
af hendes “egenrådige” og “meget vanskelige”
yngste søn. Men det kom ikke til at gå, som hun
kunne have ønsket. Forholdet mellem drengen
og skolen blev fra begyndelsen ikke det bedste,
og helt galt gik det, da han fra de yngre klassetrin
rykkede op i gymnasiets 1. klasse. Her fik han
nemlig selve skolens rektor som lærer i faget
fransk. Der er vistnok ingen tvivl om, at Henrik
Madsen (1867-1946)4 var en fortrinlig leder, som
skabte og opbyggede en ypperlig skole, men
han har vistnok ikke været specielt fortrinlig
som fransklærer, hvor hans ejendommelige
udtaleformer kunne give anledning til modsigelse.
I hvert fald ragede drengen uklar med ham, og
uoverensstemmelserne mellem dem endte med,
at Paul forlod skolen. Han er den eneste af de 4
brødre, som ikke har taget studentereksamen.
Nu blev Thyra, hans mor, for alvor urolig.
Hvad skulle hun stille op med sin 16-årige søn,
der ikke var andet end en falleret gymnasiast?
Hun forsøgte forskellige løsninger.
Først kom han i lære som landbrugselev
på Store Restrup Hovedgård SV for Ålborg.
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Her var han bare en akavet københavnerdreng.
Desuden var arbejdet strengt. Han skrev til sin
bror Gunnar5: “Det er et Satans Liv, godt at det
ikke skal vare evigt! Om min Arbejdsdag kan
jeg berette, at den begynder Kl. 4 1/2 Morgen og
varer til Kl. 71/2 Aften med kun 3 Timers Ophold
ialt”, dvs. en arbejdsdag på 12 timer for ham,
der var vant til rollen som ugidelig dovenkrop.
Intet under, at han i brevet anså det for urimeligt
at ”nøjes med 4 Kr. om Md. ” Men på den tid var
daglønnen6 for en ufaglært arbejdsmand med
10 timers arbejdsdag eller mere netop omkr. 4
Kr. Trods den usle løn havde han alligevel ikke
opgivet visse flotte vaner, som han beholdt hele
livet, hvad enten han havde penge eller ej, så han
skrev videre: “Du maa endelig faa Ketcheren og
Skoene solgt, for jeg har en ubetalt Cigarregning
i Odense” (Tørrings berømte cigarfabrik). Og af
hjertet udbrød han: “Tak for de udmærkede
Cigarer! De nydes her i den af Obelske Tobakker
(fra det nærliggende Aalborg) forpestede Luft!”
Vi møder således allerede her hos den ludfattige
17 års knægt det samme ufattelige og for os helt
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barokke krav om 1. klasse, om bedste kvalitet,
som han også som voxen ganske fornuftstridigt
og paradoxalt forlangte honoreret uansét, om der
var smalhals i hjemmet. Men løn fik man ikke
som landbrugselev dengang, kun opholdet, så
han forlod snart St. Restrup. Og Thyra blev mere
og mere bekymret.
Nu fik hun ham anbragt som maskinlærling
i dét jernstøberi, som tilhørte hendes morbror
Vald. Løwener på Christianshavn7, og for
dettes regning blev Paul oven i købet sendt
til Amerika8 sidst i 1913 for at uddanne sig
på maskinfabrikker dér. Selv beretter han kort
derom9: “Som 18-aarig opholdt jeg mig i 1914
nogle Maaneder i Nordamerika for at studere
praktisk Maskinteknik”. Men Paul faldt ikke til
derovre, han rejste snart hjem.
Så var man lige vidt. Det håbefulde unge
menneske havde ikke anden uddannelse bag sig
end et mislykket forsøg på at gå i gymnasiet. Nu
var han godt 18 år, og hvad skulle der blive af
ham?
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Det blev hans 9 år ældre bror Knud, der fandt løsningen! Efter faderens tragiske død, var det i særlig
grad Knud, som var på bølgelængde med den yngste bror Paul, og han havde en intuitiv forståelse af
dennes evner og personlighed.

I Rusland som ganske ung
Hvorfor rejste den 19-årige Paul til
Rusland?
Knud havde gjort den iagttagelse, at denne
lillebror var meget optaget af at arrangere
dukketeater, og han havde lagt mærke til, at det
ikke var skuespillene eller deres opførelse, som
interesserede drengen særligt, men derimod
sceneopbygningen og rummenes udformning,
altså det arkitektoniske. Knud, som var uddannet
arkitekt, var efter sit giftermål sidst i december
1914 ved at forberede sig på at rejse tilbage til
Moskva og oprette sin egen arkitektforretning dér.
Han foreslog Paul at rejse sammen med ham og
hans unge hustru til Rusland og uddanne sig på
hans tegnestue dér. Sådan kom det til at gå. Paul,
som da var 19 år, rejste til Rusland på trods af,
at den 1. verdenskrig netop var udbrudt. Herom
skriver han: “Vinteren 1914-15 rejste jeg med
min Bror, Arkitekt Knud Marstrand, til Moskva
og arbejdede i hans Arkitektforretning”'0. Paul
ankom til det urolige land i foråret 1915 og blev
der i over 3 år under verdenskrigen.
Opholdet i Rusland fik en enorm indflydelse
på ham. På brorens tegnestue fik han mere og mere
selvstændigt arbejde, og ved periodens slut var
han de facto blevet en habil arkitekt. Han boede i
begyndelsen hos sin ældre bror, men fik siden sin
egen bolig og havde en husbestyrerinde. Boligen
lå lidt uden for Moskva; han lærte ridning og red
ikke alene frem og tilbage til sit arbejde, men tog på
lange ture over vidtstrakte områder. Her kom han
i forbindelse med den russiske folkelige kultur og
ikke mindst den særlige landsbykultur, som senere
blev systematisk smadret af det kommunistiske
styre. Men dengang var landsbyen en kulturfaktor,
som måske bedst kan sammenlignes med arabiske

stammeenheder. Fællesskabet i landsbyen var det
enkelte menneskes faste holdepunkt i livet, også
selv om han senere flyttede til en by; han vendte
tilbage atter og atter for at fastholde sin rod. “En
russer har sin landsby”, skrev Paul", “dér føler
han sig først rigtig hjemme; det var derfor også en
alvorlig fare for bolsjevismen, at mange landsbyer
truede de rødgardister, den havde rekrutteret, med
at lyse dem i ban og aldrig mere at ville se dem i
landsbyen”. Landsbyen var ikke bare præget af
den gensidige afhængighed, men også af gensidig
omsorg og et indbyrdes ansvar, et fællesskab, som
ikke beroede på blodets bånd, men på jorden, man
var groet af. Dét fællesskab varede hele livet.

I det ydre oplevede Paul dette i de
traditionsrige landsbyfester, i de muntre
folkedanse, i den russiske musik og i den
vidunderlige korsang, som altid er mandssang.
Men han lærte efterhånden også det egentlige at
kende, selve sjælen i landsbyfællesskabet.

Paul med sin hund og en russisk dreng fotograferet foran det hus, som

han lejede under en vinterferie i begyndelsen af 1917 i en landsby øst
for Moskva.
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Desuden dyrkede han selvfølgelig også
Moskvas eminente finkulturelle tilbud, han gik
meget til ballét og var en ivrig operatilhører.
Rusland prægede ham for livet. Han elskede det
russiske folk, han indlevede sig i folkekarakte
ren og forstod den som få. Senere i livet kunne
han ikke lade være med at sammenligne alt med
de russiske værdier; alt blev målt med en russisk
alen: teater, musik osv., og der var ikke meget,
som for Paul kunne stå sig ved dén sammenlig
ning.
Da Thyra i 1917, i verdenskrigens slutfase,
foretog sin temmelig risikable rejse til Moskva for
at besøge sine tre sønner, var det en stor oplevelse
for hende at møde en Paul, som var blevet meget
forskellig fra den ubeslutsomme lediggænger,
hun tre år tidligere havde taget afsked med.
Under størstedelen af sit ophold i Rusland
valgte hun at bo hos ham. Dét skrev hun efter
sin hjemkomst i et brev om sin Ruslandsrejse
til den unge slægtning Olav Marstrand '3, som af
personlige grunde havde et særligt forhold til
hende, som vi allerede har omtalt i afsnittet om
hendes Ruslandsrejse tidligere i denne bog.
Nu skete der i 1918 dét, at Paul, ligesom
sine brødre Knud og Gunnar, blev ansat som
“gesandtskabsdelegeret”,
dvs.
bemyndiget
af Danmarks ambassade i hovedstaden St.
Petersborg til at deltage i særligt humanitært
arbejde, efter at Tyskland og dobbeltmonarkiet
Østrig-Ungarn i begyndelsen af 1918 havde
påtvunget Rusland en ydmygende fredsslutning
i byen Brest-Litovsk . Det var Internationalt
Røde Kors, som forestod hele arbejdet, og som
dertil benyttede medarbejdere fra neutrale
lande, deriblandt Danmark. Da hovedstaden St.
Petersborg lå temmelig afsides, var det i praxis
det danske generalkonsulat i Moskva, som på
vegne af Røde Kors dirigerede rundt med de
danske “gesandtskabsdelegerede”.

“Befolkningens fjendtlige holdning” i
Hviderusland
Som fortalt i det foregående afsnit bestod arbejdet
for de tre brødre særlig af to opgaver: Fra vest
skulle de hjælpe jernbanetog østpå, dels med
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russiske krigsfanger fra Tyskland, dels med mad og
medicin ofte dybt ind i Rusland til de tilfangetagne
tyskere, der opholdt sig som krigsfanger dér. Og
den modsatte vej skulle de hjælpe jernbanetog
med selve de tyske krigsfanger hjem til Tyskland.
Den opgave, at hjælpe jernbanetog med
tyske krigsfanger hjem til Tyskland, var vanskelig,
ikke mindst på grund af “befolkningens
fjendtlige holdning langs ruten”'5, hvorom
Paul selv har fortalt udførligt; fjendtligheden
skyldtes, at “de første russiske krigsfanger, der
var vendt hjem til Rusland, havde berettet, hvor
fattige de var, og hvor lidt de havde fået at spise”
i deres krigsfangenskab i Tyskland; de var blevet
udsultet og var blevet frarøvet personlige ejendele
som ure og endog fodtøj og klæder. Synet af de
hjemvendende russere stod i dyb modsætning til
de tyskere, som rejste den modsatte vej, og som
bar tydeligt præg af, hvor humant de var blevet
behandlet i Ruslands fangelejre med rigelig mad
og uden at blive berøvet deres ejendele.
“Tyskerne - hvorfor måtte (de) rejse med
deres ure, støvler, tøj m.v.16, når de russiske
fanger, der kom fra Tyskland, intet havde med
sig”?
Befolkningen “langs ruten” var vidner til denne
voldsomme kontrast og blev ophidset derover.
40 år senere gentog Paul i et avisinterview sin
præcisering af problemet: “Russerne lod fangerne
rejse hjem med forskellige ejendele - og ikke nok
hermed; fangerne var i en pæn stand. Men da
toget kom tilbage med russere, var det et elendigt
syn. De russiske myndigheder blev rasende og
truede med ikke at lade flere tog passere” - nemlig
med tyskere ud af Rusland.
Officielt drejede det sig kun om
krigsinvalider; men med transporterne i begge
retninger var der faktisk, som Paul skriver,
“krigsfanger, der ikke alle var invalider” . De
tyskere, som sendtes hjem, kunne desværre i
stort antal sættes ind på vestfronten netop mod
de magter, hvis sejr vi håbede på for Danmarks
genforening med Sønderjylland. “Fra tysk side
blev der presset på for at få deres fanger udvekslet
og hjemsendt”l9, oplyser Paul og forklarer det med,
at “Tyskland var stadig i krig med Vestmagterne”.
For os i eftertiden forekommer det urimeligt, at
man brugte danske unge mænds liv som indsats i
dette spil til fordel for det krigsførende Tyskland, ;
skønt det danske folk håbede på, at et tysk nederlag |
kunne bringe Sønderjylland hjem til Danmark.
;
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Det er med humor, at Paul har skildret
sine oplevelser. Her bringes en smagsprøve af
sammenstillede uddrag20, og de er nødvendigvis
forkortede, men citationerne er i øvrigt
korrekte (i parenteser findes mine supplerende
forklaringer). Vi er i Hviderusland:
“Den tyske regering havde opfordret
russerne til at lade udvekslingen finde
sted vest for grænsestationen Orsja (dvs.
dér, hvortil de tyske erobringer var nået).
Udenrigskommissariatet i Moskva havde
opfordret den danske mission om at sende
en repræsentant med toget (med tyske
tilfangetagne soldater) for at føre det igennem
uden indblanding fra lokale (dvs. russiske,
fjendtligsindede) myndigheder langs ruten.

Det blev en meget dramatisk rejse. Turen
til Orsja, der normalt køres på et døgn, varede
omtrent 3 døgn, og ret megen søvn fik jeg ikke.
Jeg måtte alle vegne, hvor toget holdt - og det
var ved alle stationer uden undtagelse - ud at
parlamentere med russere. Jeg måtte gentagne
gange forhindre undersøgelse af toget og
frakobling af de tre bageste wagoner”.
“Den tredie morgen blev jeg kl. 3 vækket
ved, at mit tog blev mødt af et lokomotiv fra
Orsja bemandet med rødgardister, der beordrede
mit lokomotiv (frakoblet og kørt) med tilbage og
ganske roligt lod mit tog holde dér på dette øde
sted. Jeg kunne springe op på tenderen og køre
med til kommandanten i Orsja. Det gjorde jeg
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selvfølgelig. Turen med rødgardisterne forløb
uden yderligere komplikationer. Da jeg kl. 6 om
morgenen fik at vide, at kommandanten sov,
og at jeg måtte vente til kl. 11, hans normale
morgentime, spurgte jeg, hvor han sov. Der blev
peget på en pragtfuld salonvogn, en tidligere
storfyrstes, der holdt på et sidespor, og min
harme og min arm overrumplede vagten ved
trinet, feg sprang op i wagonen og dunkede
kraftigt på de tre kupédøre i sidegangen. Den
søvnige kommandant kom til syne og lovede
at komme straks. Det gjorde han mærkeligt nok
også. Vi forhandlede i 18 timer om at måtte
rejse videre. Vi telegraferede også til Moskva og
til Petrograd og fik svar: Togene skulle videre.
Uden om mig (blev der) afsendt et lokomotiv
efter mit tog, der mørkt og med låste døre rullede
frem til perronen (i Orsja). Her måtte jeg påny
holde formelige taler for at forhindre eftersyn
samt frakobling af vogne.

På den tyske side dirigerede tysk
personale toget videre (via Minsk), og jeg
kravlede op i fjedersengen for opererede og fik
sovet. Ankommet til Baranovitj tog jeg afsked
med mit tog, der blev dirigeret videre til Wien. ”
Paul tog fat på opgaven ganske anderledes
end de to brødre. Thi Knud og Gunnar foretrak
at rejse sammen, udføre opgaverne i fællesskab,
have hinanden at drøfte problemerne med,
være fælles om at finde løsninger. Paul ville
derimod være alene; han ønskede at være sin
egen herre og at træffe sine afgørelser på egen
hånd. Når jernbanetogene blev standset af
tsaristiske myndigheder eller af kommunistiske
sovjetrepræsentanter eller af selvbestaltede
lokale bander, ønskede han at være alene til at
forhandle om viderefarten. Under arrestationerne
og forhørene havde han kun sig selv at stole
på. Men han havde også den sikkerhed, at han
vidste, hvad han selv havde sagt; han havde
ingen ved sin side, som kunne afgive en måske
afvigende forklaring under forhør, som han ikke
fik lov at overvære. Meget tyder på, at dette blev
hans redning. Han var dengang kun 22 år. En
usædvanlig modig og selvstændig ung mand.
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Revolution og kaos i Kaukasus
I sommeren 1918 blev han sendt på opgaver 1500
km syd for Moskva i Kaukasus. Han skulle besøge
og tilse fangelejre med fanger fra Tyskland og det
østrig-ungarske dobbeltmonarki og om muligt
expedere transporttog med tyske krigsfanger fra
Kaukasus hjemad vestpå. “Jeg havde instruktioner
om at inspicere alle lejrene og registrere alle
fanger; arealet var på størrelse med Tyskland og
Frankrig tilsammen. De fleste baner fungerede
ikke. - Omstrejfende bander fra armérede tog
raserede hele egne”21. Allerede rejsen ud af
Moskva22 og sydpå var usædvanlig:
“Toget, der skulle føre mig til Voronesj”
(dvs.
den første trediedel af ruten til
Kaukasus), “var aldeles overfyldt, - ikke som et
Klampenborgtog kan være overfyldt; men mellem
pufferne, oven på tagene, uden på trinbrædterne,
på lokomotivet, overalt hang der sækkemænd
og -koner, således benævntes alle de, der
rejste mellem landet og byerne for at ågre med
levnedsmidler. Sækkemændene løb en stor risiko,
ofte udplyndredes de af rødgardister, mange blev
skudt og andre blev trampet ned. Men intet, end
ikke de strengeste dekreter om dødsstraf, kunne
standse denne sindsvage form for handel, som
kunne indbringe en glubende fortjeneste. Mod
var det ikke, heller ikke trang, der drev dem, men
en egen pengegridskhed. Uvæsenet var ikke til
at komme til livs, fordi bolsjevikkerne ofte selv
benyttede lejligheden til at hamstre".

“Næppe ankommet til Voronesj fik jeg
telegrafisk Ordre om at fortsætte”3. “Som
foreskrevet fortsatte jeg min Rejse over Astrakhan
til Baku; fra Baku har jeg et meget fyldigt skriftligt
Materiale, dels statistiske Oplysninger over
Fangeantallet, dels Kopier af de Forhandlinger,
jeg skriftligt førte med Myndighederne. Dette
Materiale har jeg imidlertid, grundet paa den
Fare, der tilsidst var forbundet med at rejse med
Dokumenter, maattet lade blive tilbage i mit
Hjælpekomitebureau ”. 24

Efter at have udført sit arbejde i
Sydkaukasus, altså syd for bjergkæden, skulle
Paul begive sig til Nordkaukasus; men det kunne
ikke lade sig gøre at forcere bjergkæden. I stedet
måtte han rejse en omvej med skib på Det Kaspiske
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Hav. “Fra Baku rejste jeg til Astrakan25, og ved at
leje en Damper dér lyldcedes det mig at komme til
Nordkaukasus”. Han kom i land i et fiskerleje ved
Nord-Vest-enden af Det Kaspiske Hav.

“Jeg kørte med Vogn til Kizlar, for derfra
at køre med Jernbanen. Togene var imidlertid
standset Dagen før, og jeg kørte da med stort
Besvær pr. Vogn gennem den nydannede Front
mellem Kosakker og Bolsjevikker. Kosakkerne

mistænkte mig for at være en forklædt østrigsk
Officer, der vilde spionere. Jeg slap dog igennem
med mine Rubler, Papirer, Bagage etc. og ankom
delvis pr. Tog til Mozdak, hvor jeg blev venlig
modtaget afKosakgeneralstabens Chef, en Broder
til den øverstkommanderende Bolsjevikgeneral i
Baku (!). Forsynet med glimrende (Pas-)Papirer
kørte jeg den næste Dag videre (fra Mozdak) med
(Heste-) Vogn for atter at passere Fronter og var
genstand for et Udplyndringsforsøg, som jeg dog
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afværgede med min Revolver. I Kizlovodsk traf
jeg en Del af det russiske Aristokrati, der ikke
havde haft nogensomhelst Forbindelse med de
res Familier i lange Tider, og jeg lod mig overtale
til at tage Breve med til Moskva og St. Petersborg.
Jeg flyttede derfra til Pjatigorsk, hvor - - jeg plan
lagde forskellige Rejser. Forholdene udviklede sig
imidlertid meget hurtigt paa en saadan Maade,
at Tanken om enhver Rejse foreløbig maatte op
gives.”

Paul forlader Rusland i et fuldstændigt
anarki
“(Saa) besluttede jeg for enhver Pris at vove
Forsøget paa at vende tilbage til Moskva og
overlade Pengene og Arbejdet til den Komité,
jeg havde oprettet”. Men denne rejse tog en
uhyggelig vending. Ligesom tidligere bringer
jeg nu nogle forkortede uddrag26 af Pauls egen
indberetning:
“En Times Kørsel fra Pjatigorsk, paa
Stationen hvor jeg skulle skifte Tog, blev jeg
Genstand for følgende Episode, der fuldstændig
afskar mig fra at komme videre. Paa Stationen,
hvor jeg havde stillet min Bagage med mine
Dokumenter og mine Breve ind i Garderoben,
blev jeg Kl. 9 om Aftenen anholdt af et Par
Matroser og slæbt over til et mørkt Tog. Foran
Toget spurgte man mig, om jeg havde Vaaben; og
da jeg bejaede det, blev jeg omringet af en halv
snes berusede Matroser, der nær havde skudt
mig paa Stedet. Jeg blev imidlertid slæbt ind i
Toget og fuldstændig udplyndret. Til alt Held
havde jeg af Papirer udelukkende de fineste
Bolsjevikpapirer samt en Kvittering paa 50.000
Rubler og min Bagagekvittering. Denne sidste
lykkedes det mig at sluge, medens Kvitteringen
for Pengene blev udlagt som Bevis paa, at jeg
forsynede de Kontrarevolutionære med Penge og
som Følge deraf skulde skydes.
Det lykkedes mig at indblande Sovjeten
(dvs. det lokale arbejderråd) i min Arrest og til
Slut efter 2 Døgn at blive fri. Jeg blev imidlertid
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ved Løsladelsen af Matroserne advaret imod at
prøve paa at rejse videre, idet de spaaede mig 10
Muligheder (dvs. mulige stationer videre frem på
jernbanestrækningen) undervejs for en lignende
Historie! Jeg vendte derfor tilbage til Pjatigorsk.
Den røde Terror var imidlertid begyndt. - - Under
livsfarlige Forhold lykkedes det mig at komme
(nordpå) igennem Fronterne til Stavropol. - Jeg forsøgte at rejse til Moskva for personlig at
forhandle om Forholdene. Det viste sig imidler
tid umuligt, og jeg valgte Vejen over Berlin til
København, (hvor) jeg ankom den 15. Oktober”,
dvs. 2 måneder efter, at hans to ældre brødre var
blevet myrdet.
Hans arrestation blev udført af folk,
som han senere betegnede som “en Bande
Sortehavsmatroser”, der havde tildelt sig selv
rollen som en sovjetmyndighed, og som rejste
omkring i et motortog og beslaglagde alle vær
dier, de kom i nærheden af. Hans danske diplo
matpas hjalp ham ikke, for de danske konsulater
havde sat mange falske pas i omløb. En afgøren
de årsag til, at han blev løsladt, har utvivlsomt
været hans kloge beslutning om at være alene
om ansvaret ved løsningen af sine humanitære
opgaver. Her var der ingen bror med, ingen kol
lega, som ved afvigende forklaringer kunne af
spore hans forhandlingstaktik.
En interessant detalje er, at han rejste med
en kæmpemæssig sum penge i russiske seddel
bundter. De var syet ind i hans tykke pels, som,
medens han var arresteret, var blevet hængt ind
i stationsbygningens garderobe. Det var derfor,
han spiste kvitteringen. Ved en fejl blev garde
roben ikke eftersøgt, så pengene var til stede i
god behold, da han blev løsladt og fik lov til at
fortsætte sin rejse. Og han havde altid brug for at
“hæve” af pengene til bestikkelser.
Med toget krydsede han ved Rostov den
linie, som havde været fronten mellem Rusland
og Tyskland, men som nu efter dén separatfred,
som tyskerne påtvang Rusland i Brest-Litovsk i
marts 1918, var en demarkationslinie. Han kom
ind på tyskernes område og fortsatte med sit tog
til Berlin. Det første, han gjorde dér, var at få en
telefonsamtale igennem til sin mor. Thyra havde
i over et halvt år ikke vidst, hvor han var, eller
om han var død eller levende.

151

Fra playboy til ægtemand
To muntre år som ung københavner
Det kan se ud, som om den Paul Marstrand, vi
møder i Danmark efter hjemkomsten fra Rusland
i 1918, er fuldstændig forandret til ukende
lighed. I Rusland: en 20-årig ung mand, som
uddanner sig og dygtiggør sig og derefter som
22-årig går modigt ind i et farefuldt humanitært
arbejde. I Danmark: en kun 23-årig levemand,
som færdes i Københavns mondæne kredse, en
ganske ung selskabsmand, som ved tilfældighe
dernes spil har let ved at tjene penge, og som er
glad for Wein, Weib und Gesang.
Men det er ikke Paul, som er forandret.
Det er den ramme, han er sat ind i. Det er de
totalt forskellige ydre forhold, som kalder totalt
forskellige sider frem hos ham. Dertil kommer, at
han som en ganske ung mand med livet foran sig
har et naturligt behov for at fortrænge noget af al
den gru, han har mødt, og i stedet opleve noget
af det “søde liv”.
Desuden fik han uventet økonomisk mu
lighed for at leve ganske ubekymret, for efter
hjemkomsten til Danmark fik han rigeligt med
indtægter. Sagen var dén, at der pludselig opstod
efterspørgsel efter hans expertise, hans indsigt i
russiske forhold, hans kontakter til bestemte
personer og hans sprogkundskaber. Betydelige
firmaer, som drev handel på Rusland, havde brug
for ham enten til at opretholde handelsforbin
delserne eller til at afvikle indgåede kontrakter.
Store kapitaler stod på spil, så man betalte gerne
for hans expertise. Afgørende blev hans ansæt
telse i tømmerkompagniet Russodania, som vi
skal høre om nedenfor. Alt dette forklarer, at han
i de nærmeste efterkrigsår 1918-1920 kunne leve
økonomisk uafhængig og ubekymret.
Han skaffede sig en god bolig; mindre end
Amaliegade kunne ikke gøre det! Hans livslyst
gav sig også til kende i hans elegante påklædning;
han fik syet alt sit tøj i en kendt kgl. hofleveran
dørforretning. I sin livsholdning udfoldede han

to tilsyneladende modsatte sider, som han beva
rede hele livet. På den ene side ville han gerne
henregnes til bourgeoisiet, optræde med manér
og klæde sig standsmæssigt efter dyre borgerlige
normer. På den anden side havde han indbygget i
sin natur en livsholdning, der hørte til bohemen,
så at han gav efter for sine indskydelser, ikke
gjorde sig mange bekymringer, levede i nuet.
Han fik ord for at være en mere vidtløftig
og letsindig ung mand, end han faktisk var. At
omgås den unge Paul Marstrand var noget, folk
gerne talte om som noget smigrende eller det
modsatte. De unge piger spurgte efter ham, men
måske advarede deres forældre.
Han kom til dels ind i et miljø, hvor penge
ikke var noget problem. Han fik en stor omgangs
kreds og blev inddraget i en ødsel selskabelig
hed. Man skal erindre sig, at i den nærmeste
efterkrigstid, som det her drejer sig om, var der
nogle, som kom let til hurtige penge, med dati
dens sprogbrug blev de kaldt gullasjbaroner.
Men det var en anden kreds, som betød
mere for ham. Til hans omgang hørte personlig
heder fra Det Kongelige Teater, arkitekter som
den “hjemlige” funktionalismes pionér Ivar
Bentsen (Bakkehusene ved Bellahøj), billedhug
gerne Kai Nielsen (Ymerbrønden) og Gunnar
Hammerich (bekendt for sine ypperlige portrætbyster).
Netop til Hammerichfamilien27 havde
Marstrand-slægten gamle og nære forbindelser,
og det fik betydning for, at Paul fandt sin
tilkommende, så nu nærmer vi os hans giftermål!
I sommeren 1919 var han gæst i Gunnar
Hammerichs idylliske hus i Ærøskøbing. Her
skulle billedhuggeren en aften fejre sin fødselsdag
med stort kalas. Tidligere samme dag stod Paul i
et vindue oppe på 1. sal, såe nogle unge piger
gå forbi huset, pegede på en af dem og udbrød
spontant: “Dér går min kone!” Da aftenfesten
kom, viste det sig, at Dorrit var blandt gæsterne.
Derefter kom de to meget sammen den sommer
på Ærø.
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Sendt til Marokko for at likvidere et
tømmerlager

Dorrit Hedegaard i 1919 på Ærø.

Senere på året mødte de imidlertid hin
anden igen i København. Han stod på den åbne
bagperron på en af de komiske små busser som
dengang tøffede fra Frederiksberg Runddel over
Rådhuspladsen til Kongens Nytorv efterladende
en bølge af benzinos. Det var hovedstadens ene
ste buslinie, resten var sporvogne, som var stabi
le og ikke forurenende. Da bussen osede gennem
Strøget i sneglefart, fik han øje på en pige, som
gik på fortovet. De genkendte hinanden, han
hoppede af bussen, de aftalte at ses, og én gang
blev til mange gange. Hun havde været forlovet
flere gange tidligere, men nu så det ud til, at det
skulle blive de to. Så rejste han til Marokko.
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Det var slet ikke meningen, at han skulle blive
dér. Han arbejdede som nævnt for et danskrussisk tømmerselskab “Russodania”, og dette
havde en afdeling i Marokko for tømmer fra
Rusland. Men hele selskabet var som følge af
den russiske revolution under gradvis afvikling,
og Paul Marstrand blev sendt af sted med den
opgave at likvidere Marokkoafdelingen28 og
få afhændet eller afskibet dét kæmpeparti af
russisk tømmer, som var oplagret dér. Bagefter
skulle han efter planen hjem til Danmark igen.
Men sådan kom det af flere grunde ikke
til at gå. Pauls arbejdsmuligheder inden for
dansk-russisk handel var ved at være slut;
den kommunistiske sovjetunion spærrede den
“internationale kapitalisme” ude; Rusland iso
lerede sig; samhandelen blev reduceret til et
minimum; og dermed var Pauls arbejde og hans
indtægtsmuligheder på dette felt forbi. Man
kunne have troet, at han så i Danmark kunne
udfolde sig som arkitekt, således som han havde
gjort i flere år i Moskva; men nej; han havde jo
ikke gået på Kunstakademiets arkitektskole, han
havde ikke bestået nogen offentlig examen, han
havde ikke de autoriserede papirer, han kunne
ikke blive medlem af den selvrådige akademiske
arkitektforening.
Da han nu tilfældigvis blev sendt til
Marokko i 1920, måtte han uvilkårligt stille sig
selv det spørgsmål: Hvorfor ikke her forsøge sig
som arkitekt? Det kunne han gøre parallelt med,
at han varetog den stillede likvideringsopgave.
Her var en arkitekt en mand, som kunne tegne
huse, ikke bare en mand, som havde gået på et
kunstakademi i en by nær nordpolen; en arki
tekt skulle ikke præstere autoriserede papirer,
men skulle præstere arkitektur. Så Paul blév i
Marokko. Han tog ikke arbejde hos en anden
arkitekt, men etablerede sin egen tegnestue i
Casablanca, og bød sig frem på markedet bl.a.
gennem de forbindelser, han allerede havde fået
inden for tømmerbranchen. Han kom i gang som
arkitekt.
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Bryllup i Marokko
Nu skrev han hjem til Dorrit; det får stå hen, om
de allerede var blevet forlovede eller ej; måske
friede han til hende pr. brev. I alt fald fandt
hun en skibsforbindelse og begav sig af sted til
Marokko. Sørejsen varede over 2 uger, og under
vejs traf hun en charmerende ung mand. Da hun
var i vane med at forlove sig, kunne hun ikke
dy sig; hun blev forlovet med ham, og han gav
hende en forlovelsesring, som hun bar på finge
ren, da hun steg i land i Marokko. Dér stod Paul
for at tage imod hende, og nu måtte sandheden
frem. Hun præsenterede ham for sin nydelige

unge medrejsende, der nu var blevet hendes kæ
reste; og som et synligt bevis på, hvordan sagen
nu hang sammen, fremviste hun for Paul sin fin
ger med forlovelsesringen. Men han viste sig at
være situationens herre; han greb hendes hånd
og tvang ringen af hendes finger; så smed han
ringen i havnen, tog hende under armen og gik
med hende. Historien melder ikke noget om den
forbløffede medpassager, som nu blev efterladt
alene!
Kort efter blev Paul Marstrand og Dorrit
Hedegaard29 gift i 1921 i den protestantiske
(fransk-reformerte) kirke i Casablanca uden
pomp og pragt og uden deltagelse af familierne.
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Den 1. periode i Marokko - og flugten
derfra
Arkitekt i Casablanca
Ed-Där el Baidå (Det Hvide Hus) havde gennem
århundreder været et stort arabisk fiskerleje,
hvor bådene blev trukket på land, og samtidig
en vigtig handelsplads eller medina, i hvis suuq
arabere, som var kommet østfra, og jøder, som var
flygtet fra Spanien, levede og handlede, og hvor
moskeer og synagoger lå side om side. Sit navn
havde stedet langt tidligere fået af portugiserne,
som på opdagelsernes tid anlagde et støttepunkt
her og kaldte stedet Casa Branca. Da de var for
drevet, blev navnet oversat til arabisk form.
Efter voldsom rivalisering mellem stor
magterne siden 1904 og efter gensidige franske og
tyske krigstrusler blev størstedelen af Marokko i
1912 besat af franskmændene som et “protek
torat”; de skulle “beskytte” det. De byggede en
betydelig havn ved fiskerlejet og omdøbte stedet
til det spanske navn Casa Blanca. Den by, som nu
groede frem, blev en fransk ø midt i det arabiske
land, et fristed for udlændinge. Der var derfor
god grund for Paul Marstrand til at slå sig ned
som arkitekt her, hvor der foregik meget byggeri,
og hvor man talte udenlandske sprog, som han
selv beherskede. Da han kom dertil, var der blot
en lille by med godt og vel en snes tusinde bebo
ere; da han rejste endeligt derfra midt i 1930'rne
var den på vej til at blive en halvmillionby. Nu
om dage er ed-Dår el-Baidå en arabisk storby, og
som en demonstration af befolkningens religion
er her opført verdens næststørste moske - selv
følgelig en lille smule mindre end moskeen om
kring el-Kå’ba i Mekka, for det ville have været
blasfemi at lade den overgå profetens egen moske
i størrelse.
Paul og Dorrit var i stor pengeforlegenhed.
De måtte optage lån hos familien, og gælden
plagede dem. Paul var jo en ny og ukendt
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Pauls hustru til hest foran “Hytterne”, da de lige var opført. De var
nogle ikke-sammenbyggede rum. Den lille jordlod er på billedet endnu

uden beplantning.

tilflytter i Marokko, så hvordan skulle han
pludselig skabe sig en indtægt som arkitekt?
Han kunne ikke henvise til noget som helst, han
havde bygget, og hvis han fik en enkelt opgave,
tog det tid, førend han til sidst fik lidt penge for
det. Men forbløffende hurtigt fik Paul ved sin
fremtræden som ung verdensmand, ved sin evne
til at omgås folk og ved sine diplomatiske evner,
stablet en arkitektforretning på benene. Hertil
fik han ikke mindst støtte af Casablancas danske
konsul30, som skabte flere værdifulde kontakter
for ham. Paul Marstrand byggede en del villaer
i de franske villakvarterer i højderne i byens
udkant. Desuden kom han i forbindelse med
franske og engelske “domaine”-ejere, dvs. ejere
af meget store landbrugsejendomme, godser.
For dem opførte han både beboelseshuse og
landbrugsbygninger.
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Paul og Dorrit som to forelskede
naturbørn
Selvom Pauls tegnestue lå i Casablanca, valgte
han og Dorrit foreløbig at bo et stykke fra byen.
De udfandt sig en usædvanlig bolig, som lå ca.
20 km nord for byen ud mod Atlanterhavskysten
på vejen til hovedstaden er-Ribaat. Med rette
kaldte de deres bolig “Hytterne”, for den bestod
af 4 lerklinede små hytter; i den ene sov de, i den
anden havde de stue, i den tredie køkken osv.
Udenom lå der en stump have.
De red meget, og de havde hver sin hest,
gode raceheste, ikke for sportens skyld, men som
praktisk befordringsmiddel. Det var simpelthen
den letteste måde at komme omkring i omegnen
på. Når Paul skulle ind i Casablanca til sit ar
bejde, kørte han derimod i bil. Dorrit var en af
de få danske kvinder, der havde fået kørekort
allerede som 18-årig; men bilen var Pauls do
mæne, og han lånte den ikke ud til daglig. Dorrit
brugte sin hest, når hun skulle til byen; men det
var sjældent, at hun gjorde den tur på hesteryg,
for der var meget at transportere, når hun skulle
ind og handle på det arabiske marked; i stedet
brugte hun sin lille jumbe, en let tohjulet vogn
forspændt med een hest. Den brugte hun meget,
efter Pauls mening for meget i et arabisk miljø;
hun sad somme tider fast i de snævre gyder og
måtte hjælpes løs af tilfældige personer.
Efter ca. 3 år, da de ventede deres før
stefødte, Knud Marstrand, flyttede de ind i
Casablanca, og dér fandt de sig en en rummelig
villa, hvor der også var plads til tegnestuen.
Pauls mor Thyra, der som bekendt ikke
gik af vejen for noget, tog turen med skib ned til
Casablanca og befandt sig godt under opholdet
hos dem. Foruden en dansk ung pige og en boy,
som gik til hånde med alting, var der også altid i
huset en arabisk tjenestepige. Uansét, hvad hun
hed, blev hun kaldt Fåtima, - en skik som Paul og
Dorrit overtog fra den fransksprogede koloniover
klasse, som aldrig forstod, hvor blasfémisk denne
navneskik var. Fåtima var profetens eneste barn,
og hendes efterslægt er den dag i dag af afgørende
betydning i den islamiske verden; mange små
piger bliver opkaldt efter hende; men at bruge
navnet som ensbetydende med rengøringskone el
ler tjenestepige, dét var naturligvis grov blasfemi,

som ville svare til, at fx de tyrkiske herskerfami
lier i det græsk-katolske Balkan ville have brugt
Jomfru Maria 'er som betegnelse for deres tjene
stepiger fra de undertrykte folkeslag. Men den
europæiske overklasse i Marokko fattede aldrig
omfanget af deres undertrykkelse og ydmygelse af
den arabiske befolkning.

Flugten fra Marokko
Paul blev i 1926 ramt af en amøbe-dysenteri og
var i fare for at dø. Med nød og næppe overle
vede han ved franske lægers hjælp, og især et
rekreationsophold i Frankrig hjalp ham over
sygdommen.
Det var derefter højst mystisk, at kort
efter at han var blevet helbredt, hævdede han,
at lægerne nu havde givet ham dét råd, at han
nu skulle forlade Marokko og rejse hjem til
Danmark, - det gjaldt hans liv! Det er helt ufor
klarligt, hvorfor Paul, der netop var kommet til
hægterne efter sygdommen, skulle have nogen
som helst fordel af en strabadserende rejse til
Danmark i stedet for at rekreere sig fortsat i ro og
mag.
“Et Angreb af Dysen teri tvang h am hjern ” ,
lød en forklaring i en avis nogle år senere, og efter
mange år blev forklaringen fundet frem igen: “Då
blev jeg syg og blev raadet til at tage hjem”; men
han var tværtimod blevet rask og søgte hurtigt
en interessant stilling et andet sted i udlandet.
Vi må konkludere, at vi kender ikke den faktiske
forklaring på, at Paul og Dorrit pludselig var nødt
til at flygte fra Marokko i slutningen af 1926.
Det var en katastrofe for den lille familie
at skulle bryde op. Over hals og hoved måtte
de forlade deres dejlige hjem og blev snydt ved
salget. Og Paul havde 5-6 byggerier i gang, som
han måtte flygte fra, og også her blev han grun
digt snydt. Ja, det hele havde karakter af en flugt.
Først indskibede han sig med sin bil og med hu
stru og Knud på 2 år og en lille nyfødt pige i rute
båden til Marseille. Derefter fortsatte de nordpå
i den utætte kalechevogn, hvor det hele tiden
trak. I den begyndende vinter kørte de langs de
franske alper i snevejr og nåede i november 1926
efter talrige strabadser frem til Svendborg, til
Dorrits mor, som var blevet enke året før.
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Det var i denne kalechevogn af mærket Renault, at familien fra Marokko rejste gennem Alpernes snevinter på vej til Danmark. Her ses bilen en
sommerdag i Marokko med Dorrit, to børn og den arabiske tjenestepige.

Det var ikke mærkværdigt, at Dorrits mor
var fuld af bekymringer. Hvorfor var Dorrit dog
overhovedet rejst ned og havde giftet sig med
sådan en underlig mand? Og hvorfor havde de bo
sat sig i det usunde Marokko? Hvordan havde de
skaffet sig selv en så alvorlig sygdom på halsen?
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Og var det ikke temmelig uigennemtænkt at vende
hjem på denne årstid? Og hvorfor rejste de på den
tåbelige måde? Hvad sagde jeg! Det måtte jo gå galt
med at rejse ned og gifte sig i Afrika! Men du ville
jo ikke høre! Og nu har han sat hele sit møjsom
meligt opbyggede arkitektfirma over styr!
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Efter at det hjemvendte par havde boet en kort tid på Østerbro i København, måtte Dorrit rejse alene
tilbage til Svendborg med Knud på 3 og en lillesøster på 1 år. Thi nu var adskillelsens time kommet.
I foråret 1927 fik Paul en yderst interessant stilling i Grækenland, som vi senere skal høre meget om;
men Dorrit var ikke i stand til at tage med.

Pauls hustru vansmægter i sin ensomhed

Dorrit var blevet gravid. Hun gør sig mange over
vejelser derom i sine breve til Paul i 1927. Her
citeres uddrag af brevene, idet jeg gør opmærk
som på, at henvisningerne ikke som ellers er til
noterne efter hele kapitlet, men refererer direkte
til datoerne for Dorrits citerede breve, så at vi
undgår de mange notehenvisninger.

Dorrit vil ikke passe sin nyfødte
“Det Barn skal fødes i Slutningen af September.
Jeg er ulykkelig over det, saa lidt som vort Liv
er indrettet paa at have Børn”'14. Hun var ikke
indstillet på at rejse ned til Grækenland og føde
dér: “feg kunde rejse nu ogfaa den Baby i Saloniki.
Men saa har jeg den dér og skal beholde den hos
mig - bliver bundet. - (Men) venter jeg herhjemme
og faar det overstaaet, kan jeg nøjes med at
amme en Maanedstid, vænne den fra og rejse
alene - fri som Fuglen og med god Samvittighed,
ned til dig”25'4. Problemet er alligevel, hvor mange
børn hun skal tage med derned, og både hun og
Paul vakler frem og tilbage mellem forskellige
løsninger.
Den ventede baby er udelukket fra at
komme med. “Nej! Man rejser sandelig ikke
saa langt med en nyfødt: Skiften, Mælk, Uro,
Snavs og meget andet”'69. Det vil hun under
ingen omstændigheder være med til, og hun har
ingen betænkeligheder ved at efterlade barnet
i Danmark: “Det spæde Barn fordrer jo kun
kyndig Pleje som en lille Maskine”*1.

Ægtearrets lille pige på 1 år er der mere
tvivl om, men Dorrit er dog helst fri for at skulle
have hende med sig. “Pauline er jo ikke stor nok
til at savne mig”*1, fastslår Dorrit efter tidligere
at have skrevet: “Med Hensyn til de to smaa,
da har jeg affundet mig med at give dem fra
mig; det vil være mig nok, at de materielt set
har det ideelt”95. Og det standpunkt vil hun
ikke diskutere: “feg vil ikke høre eet Ord om, at
jeg er en Bavnemor, fordi jeg sætter mine Børn i
Pleje for en Tid; for det er min Overbevisning, at
de ikke vil savne mig”*1.
Ganske anderledes stiller sagen sig for den
førstefødte, Knud: “Han er min egen Unge”95.
Hun pointerer et sted, at han “i hvert Fald ikke
kan anbringes hos Fremmede, absolut ikke! Han er og bliver vist altid mit Hjertebarn”*1.
Spørgsmålet er, hvor den forventede
baby skal anbringes. Dorrits mor synes ikke,
at spørgsmålet kan forblive uafklaret, så under
et ophold i København tager hun sagen i sin
hånd, til Dorrits delvise mishag: “Stik imod
Aftalen har hun set paa Børnehjem. - Bebekka
søstrenes Hjem har indvilliget. Mor skriver,
at alt er tiltalende og gennemført propert dér
i Hørsholm”'69. En måned derefter reagerer
Dorrit: “Jeg er blevet gjort nervøs, fordi jeg ikke
personlig har set Børnehjemmet”'6'°, og dét er
jo ikke så underligt, så efter endnu et par uger
tager hun på besøg dér: “Jeg tog med Toget til
Bungsted og - - spadserede til Børnehjemmet og
fik det hele forevist. Alt er saa godt, saa moderne
og saa hygiejnisk ”1 ".
Man skal ikke tro, at man ud fra ovenstå
ende kender Dorrits forhold til børnene. Hun er
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en meget mangeartet personlighed, og bedst som
man tror at have begrebet hende, smutter hun
væk og dukker op som forvandlet. Lad os lytte
til, hvad hun også skriver:
“Lad os arbejde paa at samle et Hjem
til hele vor talrige Familie!”45. “Aa Paul, tænk
naar vi engang kan samle dem om os og glæde
os sammen over dem!”**. “Jeg har skænket min
mand en Søn. Han er en rigtig Præmieunge,
yndig”2* 9. “Tænk de tre smaa Væsener, jeg nu
har samlet om mig! Hvor er de bittesmaa; gid vi
maa faa Lov at gøre det godt for dem, Paul, og
have dem om os”*'°. “Gid du kunde se din lille
nye Søn; han er for hver Dag mere yndig. Jeg kan
ligge med ham i halve Timer ad Gangen og bare
kigge paa hans lille udtryksfulde Ansigt”" '°.
“Jeg afleverede ham, min lille Skat (på
børnehjemmet); det var ikke let, saa Mama var
ikke mange sure Sild værd, da hun tog alene
hjem til Farmor (Thyra i Kbhvn.) bagefter. - Nu
har jeg lige været en Tur paa Cykle ovre at se til
Lillebror, som var yderst tilfreds og havde sovet
roligt i sin nye Seng. Jeg har faaet Lov at se til
ham hver Dag, medens jeg er her”12 ", dvs. to
uger.

“Her er saadan en Uhygge”
Før hun således rejste til København og
afleverede Carl på børnehjemmet, havde hun
boet et halvt år hos sin mor i Svendborg. Hun blev
ganske vist syg af en let lungehindebetændelse,
og huslægen, som næppe var nogen kapacitet,
gjorde intet mindre end at indlægge hende på et
privathospital i Odense, hvorfra hun dog efter en
måneds forløb skriver til Paul, at hun skal “hjem
i næste Uge, men saa har jeg ogsaa lige været her
i 4 Uger”' 5. Og en uge senere: “Nu har jeg travet
rundt i Byen (Odense), gaaet til og fra Sporvogn,
snakket osv, og min Temperatur er fuldstændig
i Orden”'95.
Derefter gik der 4-5 måneder i hendes mors
hjem, og forholdet mellem de to er ret komisk. “I
Gaar var Mor ualmindelig ondartet” 116. “Mor
er stadig elskværdig og ligevægtig”'51. “Vi har
det fredeligt med hinanden”'* . “Mor mangler
fuldstændig Evnen til at faa sine Omgivlser til
at føle sig lidt komfortable”5 *. “Mor er alt andet
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end sød. Puh, hvor er hun enerverende”**.
“Det er blevet rent tosset med Mor, med hendes
ustandselige Indblandinger”2'*. “Mors Øjne
forfølger mig, - her er saadan en Uhygge”24 9.
“Hun er vældig sød imod mig”* '0. “Mor er
forresten mageløs imod mig for Tiden”'6'0. De to
damer har unægtelig haft det spændende med
hinanden!
Dorrits forhold til Marstrand-familiens
medlemmer er præget af, at hun har boet 6 år
i Marokko, hvor ingen af dem var med til bryl
luppet med Paul, og hvor kontakten til familien
i alle årene var yderst sporadisk og ikke kunne
give grundlag for nogen særlig samhørighedsfølelse.
Men Dorrit mente, at Marstrand-familien
skulle interessere sig for hende og hendes
lilleverden. “Man mærker i det hele taget ikke
meget til dén Familie”, klager hun . Om
svigerinden, gift med Pauls bror Vilhelm, hedder
det samme sted: “Mette har ikke engang sendt
mig en Hilsen”. Og efter fødselen, da hun gør
forberedelser til at rejse til Grækenland: “Mette
har overhovedet ikke spurgt, om jeg besøgte
hende, før jeg rejste”*'0. Forholdet til dén
svigerinde, som blev gift med Pauls myrdede bror
Gunnar, skildrer hun således: “Elna! Hvis du
havde hørt, hvordan hun var imod mig dengang,
ville du forstaa, at jeg ikke just føler hende som
min nære Familie”2 '°. På trods af, at sådan
var hendes relationer til Marstrand-familien,
forventede hun, at de ville rydde kalenderen og
bruge et par dage på at rejse over til Svendborg
for at bivåne hendes nyfødtes barnedåb; men det
gik anderledes. “Vilhelm havde jo bestemt lovet
mig at komme, indtil han skrev Afbud Dagen før;
det var Mettes Skyld, véd jeg nok, - hun havde
givet sin Pige fri den Dag!! Elna skulde ud at se
til en syg; jeg har nu gjort det sidste Forsøg paa
at regne Elna til Familien”1".

“Vores Pengesager piner ogsaa mig”
Ganske vist havde hun nydt at være ombejlet
som ung og havde været forlovet flere gange, men
da Paul og hun var blevet gift, var han hendes et
og alt. Ganske vist elskede hun at blive feteret,
men sit hjerte havde hun givet til Paul. Hele livet
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var det vigtigt for hende at klæde sig smagfuldt
og raffineret; og hvis der var smalhals - og det var
der tit! - gjorde hun det for små midler, for hun
var dygtig til at sy. “Den Dag kommer snart, da vi
ses, da jeg igen kan tage en yndig Kjole paa, høre
Musik, danse”'99. Hun nød, at mændene lagde
mærke til hende, men ikke mindre, at Paul gjorde
det. Paul var og blev den eneste ene. “Jeg længes
efter dig, saa det skrider i mig, - efter at du skal
knuge mig ind til dig” 6 4. “Jeg beder og tigger kun
Forsynet om eet: at vi maa være sammen”30 5.
Som begrundelse for, at hun vilde sætte de to
mindste børn i pleje for at kunne rejse ned til
ham i Grækenland, skrev hun sådan til ham:
“Ingen véd, hvor længe vi to har hinanden. Naar
vi elsker hinanden, maa vi have Ret til at leve hos
hinanden i de Aar, Livet giver os”*1. “Uh, hvor
skal jeg være god ved dig, naar jeg igen faar Lov
til at være sammen med dig”211.
Hun ser op til ham og beundrer ham. “Du er
en farlig Karl. Sikke du ordner dem allesammen
og sikrer din Stilling mere og mere ”'1. Og hun tror
naivt på, at efter hans exceptionelle og kun toårige
arbejde i Grækenland vil han kunne hexe noget
lignende frem: “Et lignende Kommissionsarbejde
kan du vel nok finde at fortsætte med, naar
du nu bliver en anerkendt Dygtighed”'*1. “Din
Stilling nu gør dig selvskreven som Omgang for
Englændere, - bare vi kunne rage os en Stilling
til i England engang!”3 *. Hun holder også af at
opmuntre ham og give ham selvtillid: “Du har
før været ude at slaas og klaret dig, hvor andre er
bukket under!”2 5.
Paul Marstrand og hans Dorrit var lige
umulige til at omgås penge. Ganske vist er det
rigtigt, at det i lange perioder af deres liv kneb
for Paul at skaffe sig indtægter, og så rådede der
af god grund pengeforlegenhed. Men også i de
perioder, hvor han tjente godt, slog pengene al
ligevel aldrig til. Måske var han den værste. Han
var og blev en flottenheimer, og et af hans ynd
lingsudtryk var, at “hvad der skal til, skal til”; så

når der var penge, købte han dyrt tøj, som han
elskede, men som han slet ikke havde råd til.
Dorrit lavede grin med, at han fik sine skjorter
syet i Københavns dyreste specialforretning. Men
hun var ikke meget bedre selv. Og begge levede
med en barnlig tro på, at noget ville vise sig. Så
medens de var adskilte - han i Grækenland, hun
hjemme hos sin mor - fyldte pengeproblemerne
meget i deres korrespondance; Pauls breve er
desværre ikke bevarede, men alene Dorrits viser
os deres pengesorger.
“Vores Pengesager piner ogsaa mig,
kan du nok forstaa. Der er altsaa igen kronisk
Underskud? Hvad skal vi dog gøre?”2' *. “Jeg er
saa ked af, at dine Pengesager ser saa sorte ud!
Bare jeg kunde hjælpe dig! Jeg synes nu, det er
ufatteligt, at du kan have et saadant Underskud
uden at ane det! - eller rettere, at du slet ikke
fører Regnskab. Paul dog! Andre kan vel ikke
have hævet paa din Konto?”'6*. “Paul, jeg skal
tale alvorligt med dig. Du er for letsindig med at
tro, at de Penge, som du synes absolut skal til, de
kommer nok før eller senere. Men de skal komme
før, Paul, før du bruger dem!”'9 9 “Om vi blot fik
Penge mellem Hænder! Nu tror jeg, vi vilde
forstaa at omgaas dem. Man er jo slavebunden,
naar man ikke har dem”30 5. “Den Dag, vi er ude
af vor Gæld og begynder at tjene Penge, som vi
hélt har Lov at kalde vore egne, - det bliver en
stor Dag”41. Disse citater er typiske for Dorrits
og Pauls situation gennem mange, mange år. De
jamrer sig, de glæder sig, de formaner hinanden,
de spenderer, de lover bod og bedring, de håber
på mirakler.
Dorrits breve stammer fra blot et halvt år. Som
vi har set, drejer de sig om banaliteter og megen
smålighed og latterlige familiemodsætninger.
Men brevene er som et nøglehul, der lader os
kikke ind i mere end netop dette halve års trivielle
lilleverden. Vi har kikket ind i den person, Paul
Marstrand valgte sig som livsledsager. Men nu
skal vi til Grækenland.
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Mellem grækere og tyrker i Thessalonike
Folkemord var baggrunden for Pauls nye
opgave
Kort før den 1. verdenskrig 1914-1918 var
tyrkerne blevet grebet af et kristenhad, der
med rette er blevet sammenlignet med de tyske
nazisters jødehad senere i århundredet. Hadet
rettede sig først mod Lilleasiens ældgamle
græske kystområder med bl.a. den græske
storby Smyrna, områder som var græske siden
den vesterlandske kulturs opståen for 3000 år
siden. Lige inden krigsudbruddet blev trekvart
million grækere nådeløst fordrevet32 og jaget
over på øerne eller videre ud. Og midt under
verdenskrigen, hvor Tyrkiet deltog på tysk side,
foretog tyrkerne de frygtelige folkemord, som
rystede datiden, og hvorved en kvart million
grækere og hen ved halvanden million armenere
blev slået ihjel i det indre af Lilleasien. Mange
blev genstand for grusomme massakrer, hvor
familie efter familie blev indfanget og en efter
en blev stukket ihjel eller fik hovedet skåret af
- man ville ikke ofre det værdifulde krudt på
dem. Lige så mange blev drevet og pisket ud
ad landevejene op i Lilleasiens bjerge, hvor
enhver flugtvej blev spærret. Alle vidste, at de
blev drevet ind i en langsom og grusom død; for
der var næsten ingen føde at finde, og de, som
ikke døde af sult, ville i hvert fald omkomme,
når vinterkulden i de indre bjergegne satte
ind med streng frost. Disse rædsler fortsatte
umiddelbart efter verdenskrigens afslutning
ved masseudryddelse af yderligere en million
mennesker, særlig armenere.
Verdenskrigens allierede sejrherrer var
i mellemtiden kommet i en indbyrdes kon
flikt. Den søgtes løst ved Sévres-traktaten af
1920, hvorefter Grækenland, som støttede sig
til England, fik overdraget Smyrnakysten, som
altid havde været græsk befolket og stadig var
det, medens Italien stadigvæk besatte Rhodos
og de dodekanésiske øer tæt derved, og Frankrig
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annekterede Kilikien østligere ved de syriske
grænseegne. Frankrig og Italien ønskede at for
hindre, at den engelske flådemagt sammen med
grækerne skaffede England positioner i områ
det, og derfor blev der sendt højmoderne fran
ske og italienske våben til den nye tyrkiske hær
under ledelse af Kemål med tilnavnet Atatürk,
en stærk hærfører og snu statsmand.
Kemål Atatürk forstod at spille på de
allierede sejrherrers indbyrdes rivalisering for
at nå sine mål: at skabe et nyt og moderne Tyrki,
og at udrydde resterne af græsk og arménsk
befolkning i Lilleasien. Medens Frankrig og
Italien på den ene side og England på den
anden side var travlt optaget af at spænde
ben for hinanden, overlod de til andre at føre
krig som deres stedfortrædere, dvs. grækerne
og tyrkerne. Alle vidste, at englænderne ville
kæmpe i Lilleasien til den sidste - græker!
Altså slog tyrkerne påny uhindret til. Da de
sejrrigt drog ud mod det græsk befolkede
kystland og Smyrna, styrtede befolkningen
til havnen, hvor der var franske og italienske
tillige med engelske krigsskibe. Byens kristne
indbyggere nærede derfor ingen uro. Dér lå de
jo, disse uovervindelige destroyere og andre
slagskibe for at beskytte dem! Men end ikke
de kvinder, der klædte sig af og med et barn
eller to svømmede ud til krigsskibene blev taget
om bord; for de havde ikke pas! Så blev byen
plyndret af Atatürks hær. Mændene, invalide
oldinge såvel som små drenge, blev alle dræbt.
I det amerikanske hus for forældreløse blev 300
småbørn levende indebrændt33. Unge piger og
voxne kvinder blev voldtaget, overleveret fra
den ene blodhund til den anden, fik brysterne
skåret af, maven sprættet op, øjnene stukket ud.
Det var i 1922, og derpå fik tyrkerne deres vilje
over for de indbyrdes uenige stormagter ved
fredsslutningen i Lausanne året efter.
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Den store folkeflytning
Hadet mellem grækere og tyrkere var herefter
så stærkt, at man kunne forudse nye rædsler
i de landsdele, hvor de boede blandet mel
lem hinanden. Det var utænkeligt, at de kunne
leve sammen i fred. Derfor blev der i 1920Tne
foretaget en storstilet befolkningsombytning
mellem det nordlige Grækenland og Lilleasien.
Omkring tre millioner mennesker skulle udvexles under ledelse af det daværende Folkenes
Forbund, som var forløberen for en senere tids
Forenede Nationer. Lilleasiens ældgamle græske
kystområder fra Halikarnassos i syd til Nicæa i
nord skulle tømmes for grækere; de skulle flyt
tes over Ægæerhavet til den græske halvø. Til
gengæld skulle halvanden million tyrker, som
med støtte af mange århundreders tyrkisk voldsherredømme havde bosat sig i de nordlige dele
af Grækenland, flyttes til Lilleasien. Det var en
kæmpemæssig opgave, som det internationale
samfund fik løst under ledelse af nordmanden
Fridtjof Nansen.
Samtidig skulle der foretages vurderinger
af begge befolkningers faste ejendomme; vurde
ringsarbejdet blev ledet af et internationalt præ
sidium i Konstantinopel og under dén adskillige
vurderingskommissioner i de forskellige berørte
provinser. De blev kaldt “blandede kommis
sioner”, for de bestod af 2 grækere og to tyrker
samlet.

Paul Marstrand som vurderingsmand i
Grækenland
Paul
fik betroet hvervet som
neutral
formand for en af de nævnte
blandede
vurderingskommissioner,
og
som
sådan
havde han sit arbejde i byen Thessalonike34
i det nordlige Grækenland i to år 1927-192935.
Det var ikke mærkeligt, at det danske uden
rigsministerium valgte en mand som ham til
at medvirke fra dansk side. Han var kendt fra
sit humanitære arbejde i Rusland, han var ar
kitekt og derfor bygningssagkyndig og velegnet
til at foretage vurderinger, han kunne tale flere

fremmede sprog, han havde gode forbindelser i
udenrigsministeriet og han var ledig på arbejds
markedet.
I de blandede kommissioner var det
naturligvis svært at forene de græske og tyrkiske
synspunkter. De ejendomme, som tyrkerne skulle
forlade, ville de naturligvis have vurderet så højt
som muligt, medens de tilfyttende grækere ikke
ønskede at betale skyhøje overtagelsesbeløb.
“Det var svært i begyndelsen at få grækere og
tyrker til at blive enige!’’36, fortalte Paul senere.
“Der kunde tit være store Divergenser i disse
Vurderingsforretninger, og det var saa min
Opgave at udjævne Divergenserne”37. Dorrit fulgte
levende med i hans problemer: “Du er nu for
ærgerrig, tror jeg. Du må da regne med, at nogle
Evalueringer ikke gåri Orden. Og Tyrken, ih hvor
han minder mig om Mor i sin Lunefuldhed!”3*.
Hun opmuntrede ham altid: “Lad os nu bare se,
at det er rigtigt, at du er født Diplomat mindst
lige saa meget som Arkitekt!”39.
Da Paul mange år senere såe tilbage på sit
arbejde i Grækenland og på hele den storstilede
folkeflytning af henved 3 millioner mennesker,
var han ret negativ i sin bedømmelse40: “Alle
disse udvekslede Mennesker betalte en Pris;
den var intet mindre end Opofrelsen af en
hel Generation. Det faldt dem vanskeligt at
akklimatisere sig. Jo, den Slags er altid forbundet
med store og smaa Tragedier en masse, og
jeg tvivler paa, at det opnaaede Resultat var
Prisen værd”. Vi i efterslægten, som har oplevet
frygtelige konflikter mellem forskellige folkeslag
og grusomme udryddelser af hele befolkninger
i andre egne på Balkan, kan næppe dele hans
pessimistiske bedømmelse. Den indsats, som
han og andre fremragende mænd øvede, var en
velgerning, som i de berørte egne gjorde en ende
på grusomhederne.
Paul og Dorrit var stadig et meget ungt
par, han var 32 år og hun kun 29. Hun rejste ned
til ham, så snart hun havde født sønnen Carl
og havde anbragt ham på et børnehjem. Hun
medbragte Knud på 3 år og lillesøsteren på 1. De
skulle naturligvis passes af barnepiger, så at hun
selv kunne leve sit eget liv. Og hun kom faktisk
til at nyde livet i Grækenland.
Paul havde i Thessalonike skaffet sig en dej
lig stor lejlighed, som var skønt beliggende i nær
heden af havet og havnen. Mange dejlige møbler
fra Casablanca blev nu dirigeret til Grækenland.
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Vurderingskommissionens tre medlemmer 1928 i en græsk bjergegn, hvor de færdedes til hest, Det er Paul på hesten tv. En græsk gendarm th.

Vel var de temmelig ramponerede og måtte sættes
i stand, men hjemmet blev en overordentlig smuk
bolig. Her færdedes blandt andet ledende folk
fra de store engelske handelsfirmaer, flere euro
pæiske konsuler og adelige emigrantfamilier fra
Rusland. Paul havde diplomatstatus og stod på
en god fod med både vurderingskommissionens
to græske og to tyrkiske delegerede og kom privat
sammen med dem. Det unge danske par gjorde sig
flot gældende i byens internationale miljø uanset
deres ungdom, eller måske netop på grund deraf.

Malerens linie

Paul var både et meget diplomatisk menneske og
en glimrende selskabsmand. Dorrit var en yndig
og charmerende kvinde, som klarede sig strålen
de i miljøet. Som en detalje kan nævnes, at hun
et par år tidligere havde skaffet sig et par modelkjoler fra Paris; de kom nu i rig anvendelse og var
med til at sætte ægteparrets stil i selskabslivet.
Hun var allerede da, som gennem hele livet, en
virkelig dame. Dorrit oplevede en utrolig lykkelig
tid i Thessalonike i de to år 1927-1929 opholdet
varede.
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Paul havde undersøgt mulighederne for at få arbejde som arkitekt i Danmark41; men verdensøkonomien
var brudt sammen i 1929, og krisen ramte hele Europa, så byggeriet gik i stå og kastede mængder af
arkitekter ud i arbejdsløshed. Derfor modnedes tanken om at vende tilbage til Marokko. I Casablanca
håbede han, at der stadig fandtes muligheder for ham. Byen var Vestafrikas førende havneby og var
et afgørende støttepunkt for franskmændenes opbygning af en infrastruktur, som kunne få deres
herredømme i Afrika til at måle sig med englændernes. Først tyve år senere brast drømmen med
kolonialismens sammenbrud.

2. gang i Marokko 1930-35
Dels arkitekt, dels exportudsending
Naturligvis kunne Paul ikke pludselig i 1930
genskabe dén arkitektforretning, han tidligere
havde haft. For selvom han havde bevaret nogle
af sine gamle forbindelser, så stod han dog i
realiteten påny på bar bund. Men så faldt der
uventet en appelsin ned i hans turban.
Den danske regering og den danske
industri ville på grund af den økonomiske
krise forsøge at foretage et exportfremstød i
Nordafrika, og den danske konsul i Casablanca
gjorde
de
ministerielle
myndigheder
opmærksom på, at nu var den rette mand
der. Paul talte flere fremmedsprog, han havde
glimrende forhandlingsevner og han havde
bevist sit handelstalent i sagen om Russodanias
tømmerlager. Enden blév, at Handelsministeriet
udnævnte ham som Danmarks exportudsending42
i Marokko med et vederlag43, der var dobbelt
så stort som en ufaglært arbejders årsløn44. Da
prisniveauet i Marokko var langt lavere end i
Danmark, stod Paul og Dorrit pludselig med
en meget betydelig indtægt i de 2 år, ordningen
varede 1931-1933. Pauls hverv bestod i at “stille
sin Tid og sine Evner til Raadighed til Fremme
af Afsætningen af danske Industriprodukter i
Nordvestafrika”, “hjemsende Redegørelser” og
evt. føre “direkte Forhandlinger med danske
Virksomheder”45.Han udtalte senere, at dette
arbejde var “et morsomt Hverv at have ved Siden
af Ryggeriet”46.

Pauls arkitektvirksomhed i hans 2.
Marokko-periode
Byggeriet var jo noget, der først skulle begynde
at komme op at stå, så det var ligesom en gave fra
Himlen, at der i to svære begyndelsesår kom en
fast indtægt andetsteds fra. De arkitektopgaver,
han begyndte at få, gav ganske vist beskæftigelse
til ham, men indtægter gav de selvfølgelig ikke
førend nogle år efter tegnearbejdet, når byggeriet
virkelig var i gang eller husene faktisk stod der.
Det var ikke bare huse, han kom til at
opføre; han fik nogle mere interessante opgaver47.
I Casablanca havde han allerede i den forrige
periode tegnet den nye danske konsulatsbyg
ning, og her fik han nu som opgave en udvidelse
af den reformerte kirke med et menighedshus.
I hovedstaden er-Ribaat førte hans forbindelse
med de reformerte kredse til, at han blev antaget
som arkitekt til en ny kirke dér, et bygningsværk,
der var en milepæl i hans karriere. I samme by
opførte han desuden embedsboligen for den der
værende engelske generalkonsul.
Hans arbejdsområde nåede geografisk
sydpå helt til den gamle kongeby Marrakush4*,
hvor han fik til opgave at bygge en katolsk klo
sterskole, så han var altså ikke fastlåst til een
speciel kristen konfession. Hans byggestil var
naturligvis påvirket af datidens arkitektoniske
ideer og kan måske karakteriseres som dét, der
dengang kaldtes funkisstil, en stilart med mere
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vægt på det funktionelle end på det prangende,
ofte dog hos ham uden ganske at bryde med
den overleverede franske kolonistil. For Paul
Marstrand selv blev hans 2. Marokko-periode af
stor betydning for hans udvikling som arkitekt.
Men for landet var det hele blot som døgnfluer.
50 år senere var franskmændene rejst, klostrene
blev nedlagt, kirkerne stod tomme eller var solgt
til andre formål.
Som de fleste andre europæere, hvis
arbejde og levebrød beroede på den franske
kolonialisme, havde Paul intet arbejde for landets
egen befolkning. Araberne havde selv arkitekter
til nye beboelseshuse og regeringsbygninger,
moskeer osv.

Hemmelig agent for engelske Secret
Service?
De fremmede i landet udgjorde en lukket verden
i Casablanca. Det var de franske kolonister, som
satte melodien. Men der var også en betydelig
-gruppe englændere, de ledede hovedparten af
de store handelshuse. Dertil kom en del tyskere,
som Paul Marstrand gennemgående ikke brød
sig om, og også spaniere. Karakteristisk for alle
de fremmede var, at kontakten med landets egen
befolkning var rent økonomisk. Ingen talte lan
dets sprog. Kulturelt var der ingen forbindelse,
- undtagen naturligvis i dét omfang, befolknin
gen ville lade sig opdrage på franske præmisser.
Landets eget sprog, dets historie, dets literatur
interesserede ikke hovedparten af de fremmede.
Paul Marstrand og Dorrit knyttede sig
af gode grunde til de få andre danske, som bo
ede der, bl.a. et par tandlæger og erhvervsfolk.
Derudover omgikkes de i særdeleshed englæn
dere, som de i høj grad følte sig på bølgelængde
med.
Paul var grundlæggende antitysk, således
som mange generationer af det danske folk var
det efter 1864 med tyskernes erobring og under
trykkelse af Sønderjylland; genforeningen i 1920
nåede ikke at læge sårene, førend den tyske be
sættelse af Danmark i 1940 rev dem op igen. Så
langt var tiden dog ikke nået endnu, for vi taler
om årene 1930-35; men Pauls antityske indstil-
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Da familien få år forinden havde forladt Marokko, kørte de i bil fra
Marseille til Danmark. Nu vendte de tilbage ad søvejen gennem
Nordsøen og Biscayen med et af de DFDS-dampskibe, som fragtede

grønsager og frugt fra Marokko. Her ses Dorrit f. Hedegaard med de
tre børn. De to af dem blev dog hurtigt returneret til Danmark med en

barnepige.

ling var efterhånden så velkendt i Casablanca, at
han almindeligt blev antaget for at være hemme
lig engelsk agent.
Dét spørgsmålet, om han var en stedlig
meddeler for englændernes efterretningsvæsen,
kan ikke besvares her. Men i alt fald var han
interesseret i at få klarhed over, hvorvidt rygtet
derom var blevet udbredt også i Danmark. Sa
da hans ansættelse som handelsudsending efter
2 års forløb ikke blev forlænget, spurgte han i
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begyndelsen af 1934 Industrirådet, den danske
industris top-organisation, om det var dette rygte,
der var årsag dertil. Industrirådet svarede49 dels,
at det “udelukkende skyldtes, at de forestaaende
Opgaver ikke var af et saadant Omfang, at
man skønnede det forsvarligt at disponere over
Penge for Marokko, saa meget mere som der
forelaa forskellige andre Opgaver”, og dels, “at
der ikke paa noget Tidspunkt har foreligget
anonym Tilkendegivelse af, at De skulde have
Forbindelse med den britiske Secret Service”.
Men i Casablanca var det stadig en offentlig
hemmelighed, at Paul Marstrand var agent for
englænderne!

To af børnene bliver sendt hjemmefra
Alle ægteparrets tre børn var kommet med, nu da
det 2. ophold i Marokko begyndte i 1930. Dorrit
havde tidligere skrevet smukt50 om “de tre smaa
Væsener”, om at “samle dem om os” og om at
skabe “et Hjem til hele vor talrige Familie”.
Men virkeligheden stod ikke mål med ordene.
Allerede efter godt et år blev to af børnene sendt
hjem til Danmark under forskellige begrundelser.
Datteren51 på 5 år blev igen anbragt hos sin
mormor, og begrundelsen var, at denne holdt
så meget af hende! Den 4-årige Carl blev sat i
pleje hos Pauls bror Vilhelm i Lyngby; her var
begrundelsen, at han fik hoste på grund af den
fugtige luft i Casablanca. Paul Marstrand selv var
glad for klimaet. “Jeg boede i Casablanca i en
Aarrække og befandt mig udmærket. Klimaet er
dejligt52, hvis man bare indretter sig ordentligt.
Man skal bo rigtigt “, udtalte han.

De to små børn blev i efteråret 1931 sendt
til Danmark ad søvejen med et skib, som kom i
frygteligt stormvejr i Biscayen; men børnene var
kun ledsaget af en barnepige. Da de var kommet
af sted, flyttede forældrene fra den store og no
get upraktiske lejlighed, som de i begyndelsen
havde boet i. De fik en mindre og meget mere
bekvem og moderne bolig, hvor Paul også havde
sin tegnestue. Nu nød forældrene samværet med
Dorrits “hjertebarn”, den ældste søn Knud. Han
var endnu kun 6 år, da familien for 2. gang kom
til Casablanca, og nåede at fylde 11 år dér, så

Den franske reformerte kirke med menighedshus, opført i begyndelsen
af 1930’erne af Paul Marstrand i hovedstaden er-Ribaat i Marokko.

han har haft en væsentlig del af sin drengetid i
Marokko. Nærmere om ham senere.

Dén fritidssyssel, som den lille familie på
tre særlig dyrkede, var at tage på teltture. Når
Paul havde fridage, elskede både han og Dorrit at
tage på camping, ikke mindst oppe i bjergene. Så
pakkede de deres højtelskede Ford med telte og
tøj og køkkengrej og drog ud i naturen sammen
med deres lille dreng og en arabisk tjenestepige.
Men man skal ikke heraf tro, at Paul var
nogen sporty type. Han var bestemt ikke nogen
smækker atlet. Han havde aldrig været høj og flot
som den afdøde bror Knud, på hvis tegnestue i
Moskva han i sin tid havde arbejdet. Han var en
mand af middelhøjde. I sin 2. Marokko-periode
blev han ret korpulent for at sige det mildt. Han
vejede over 100 kg! Det var karakteristisk for
ham, at han ikke blot elskede mad, god mad,
men at han også holdt af selv at lave mad. Han
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På telttur i Marokko. Familiens bil er en Ford kaleche vogn.

var en ypperlig kok, og det var faktisk ham, som
lærte Dorrit at lave mad. Også hun blev kendt for
sin gode madlavning.
Den 2. periode i Marokko blev på mange
måder en lykkelig tid for Paul Marstrand, ikke
mindst fordi han fik løst så mange interessante
arkitektopgaver. Men alligevel var der gode
grunde, afgørende grunde for ham til endeligt at
bryde op fra Marokko og rejse hjem til Danmark
for at skabe sig en levevej dér. “Jeg var klar over,
at Krigen kom
udtalte han senere. Men “jeg
havde forregnet mig et Par Aar”, tilføjede han
beskedent og henviste til, at den 2. verdenskrig
først brød ud i 1939. I virkeligheden var hans
bedømmelse rigtig, da han i 1935 bestemte sig
til at rejse. Der havde allerede været revolution i
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Spanien, ilden bredte sig til Marokkos nordlige
del, og i 1936 brød den spanske borgerkrig ud kun
150 km fra Marokko, da general Franco åbnede
slaget på de kanariske øer, og borgerkrigen kom
samme år til Nord-Marokko. 1936 var også
dét år, hvor Mussolini bragte krig ind over det
østlige Afrika ved sin erobring af Etiopien. Så
det var meget beskedent sagt af Paul Marstrand,
at han havde forregnet sig. Det havde han aldeles
ikke. Han havde sét, at den lurende krigsfare var
ved at kvæle alt byggeri i Casablanca, tilgangen
af ordrer til hans arkitektfirma udeblev, ja selv
projekter, som han allerede havde investeret tid
og kræfter i, blev ikke til noget. Så brød han op
og rejste hjem til Danmark. Men også her var der
krise, så han løb ind i meget trange tider.
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Han slog sig ned i et stråtækt hus i udkanten af Sengeløse året efter ankomsten til Danmark. Sengeløse54?
Ja, for dér var boligomkostningerne lave, og han havde bestemt ikke indtægter til at klare det almindelige
omkostningsniveau i København, endsige i velhaverkommunerne nord derfor. Dagbladet Politiken, som
ikke anede, at det var af nød han havde bosat sig sådan, beskrev Sengeløse som et af Pauls excentriske
påfund: “Fra ganske ung har han færdedes Verden rundt. Sin Uddannelse fik han i Moskva. Derefter
- - forsvandt han til Casablanca. Han blev dog ikke i Afrika, men tog en Tur til Saloniki. Først i 1935
dukkede han op igen i sit Hjemland og slog sig ned i Sengeløse! Mærkeligt skulde det være. Saadanne
Folk véd man aldrig, hvor man har!”55.

30 år i Danmark
Hvordan overleve i Danmark?
Hans økonomiske situation var frygtelig, men
han gik ikke af vejen for at tage nogle mærkelige
job for at overleve. En overgang fik han - måske
på grund af sin altid elegante påklædning, sit
kultiverede væsen og sin formfuldendte optræ
den - stilling som expedient i Københavns dyre
ste og mest fashionable og største forretning for
møbler og boligindretning i de “rigtige” stilarter,
hvad enten det drejede sig om Chippendale el
ler Christian den 8.; men på bunden fandt han
det temmelig forfærdeligt at expedere alle de
overklassefruer, som kom for at få deres boliger
møbleret med “rigtig” smag. Han var en over
gang salgsagent for Triangel-lastbilerne fra De
Forenede Automobilfabrikker i Odense, og i en
anden periode var han kontorchef i fællesrepræ
sentationen for håndværk og industri.
Han havde i det hele taget en del sære job
i de første år, så det var egentlig ikke nødvendigt,
at hans mor, Thyra f. Burmeister, skrev til ham
i anledning af, at dén “inspektør” var død, som
forestod det boligkomplex, hun boede i: “Var
det ikke en Stilling! Der går over 400 Arkitekter
ledige. Du må handle straks, man får jo intet,
uden man lægger sig i Selen”56. Hun levede i
hvert fald med i Pauls problemer og var årvågen;
ugen forud havde hun skrevet sådan til ham:
“Var det ikke en Mulighed, at du kunde få noget
at gøre med Saneringen af Adel- og Borgergade?

Paul Marstrand og hans hustru Dorrit ved gavlen af deres hus i
Sengeløse. Nogle af vinduerne fik blyindfattede ruder, som ganske vist

var fremmede for husets oprindelige stil.
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Du må jo forhøre; for Duer - enten de er stegte
eller ej - plejer jo ikke at falde ned i Munden på
Folk” \ Og hun fortsatte: “Tag, hvad der byder
sig. Lad være med at fortvivle. Tagfat uden fine
Forn emmelser ”1
Dorrit viste sig atter som hans tro ven og
støtte. Sine børn havde hun kunnet lade fare, når
hun syntes, at hendes lykke sammen med Paul
krævede det. Men sin Paul svigtede hun aldrig,
og i modgangens dage var hun den, som opmun
trede og bevarede optimismen. Hun gjorde også
dagens gerning. Med nål og tråd holdt hun bør
nenes og sin egen garderobe vedlige det bedste,
hun kunne; til deres minder fra det afsideslig
gende hjem hører billedet af deres mor ved sy
maskinen aften efter aften. Med hensyn til mad
lavning var hun en mester. Når hun skulle vende
hver femøre, forstod hun at klare husholdningen
for få midler. Kom der uventede gæster, kunne
hun med en lækker sovs og nogle appetitvæk
kende tomaters røde farve fremtrylle en delikat
ret, som hovedsagelig bestod af kartofler. Her
gjaldt i sandhed det gamle ord om, at hvor der er
hjerterum, er der også husrum.

Gud ske lov for Sengeløse
Enkelte af de duer, som Thyra ikke troede på,
indfandt sig trods alt i ny og næ. Et parcelhus
hér og en tilbygning dér. Og så var der sket det
heldige, at Folketinget i 1937 havde vedtaget
den berømte og skelsættende folkeskolelov, som
krævede, at landkommunerne gav børnene un
dervisning i samme omfang og i de samme fag
og i samme antal år som købstadkommunerne.
Landkommunerne var små dengang, oftest lig
med et kirkesogn; de blev derfor også kaldt sognekommuner og var styret af sogneråd. I Sengeløse
overvejede sognerådet situationens alvor; en
udbygning af skolevæsenet var ingen billig sag,
men man nåede efter et par år til det resultat, at
loven desværre også gjaldt for Sengeløse. Altså
måtte man bide i det sure æble og prøve at få
udvidet skolen med gymnastiksal og fysiklokale
og skolekøkken og sløjdsal, og hvad loven ellers
forlangte af nymodens påhit.
Dengang blev kommunale byggeopgaver
ikke udbudt i licitation. Intet sogneråd ved sin
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forstands fulde brug ville “gå over åen for at hen
te vand”. Man benyttede selvfølgelig den sted
lige murermester og den stedlige tømrermester,
- ikke for deres blå øjnes skyld, men fordi man
fik en del af udgiften tilbage i form af skatter. Og
i den lille Sengeløse sognekommune var man
oven i købet så heldig, at dernede i det stråtækte
hus ved enden af landsbyvejen havde man også
en arkitekt boende, så hos ham kunne man også
få en del af betalingen tilbage til den slunkne
kommunekasse. Så sidst i 1930'erne blev Paul
Marstrand arkitekt på et skoleprojekt som strakte
sig over flere år.
Lykken begyndte at tilsmile ham. En
morgen kom postbudet cyklende med et stort
smil og råbte til ham: “Har arkitekten hørt det?
Præstegården er brændt i nat. Så nu får arkitek
ten noget at lave!” Menighedsrådet bestod af
sognerådsmedlemmernes ægtefæller eller ven
ner, og alle var interesserede i at få mest muligt
af udgifterne til en ny præstegård til at vende
tilbage som gode skattekroner. Paul Marstrand
blev præstegårdsarkitekt!

Arkitekten får travlt efter 2. verdenskrigs
afslutning i 1945
Det store boligselskab Lejerbo fik han nær
kontakt med fra dets start i 1944. Det skyldtes
dels hans egen fortjeneste, dels at han havde
en trofast fortaler i den hjemvendte danske
konsul fra Marokko58, som nu var en ledende
skikkelse i byggebranchen. Marstrand kom til
at udforme både adskillige blokbebyggelser og
grupper af parcelhuse, som ved deres ensartede
grundstruktur var en slags forløbere for den
senere typehusbevægelse.
Han kæmpede for nogle bestemte ideer
i boligbyggeriet, herunder parcelhusbyggeriet.
Brændselsforsyningerne var uhyre vanskelige i
årene efter 2. verdenskrigs afslutning i 1945, så
han skabte hustyper med billig opvarmning, idet
han anbragte en varmekilde midt i boligen med
varmluftsrør til de omgivende rum. Han havde
derudover den grundidé, at “Kernen i det hele er
de pladsmæssige krav. Vigtigt er det, at hvert enkelt
familiemedlem skal kunne isolere sig. Derfor intet
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hus med mindre end tre soverum!”59 Også udadtil
ønskede han “dén isolation, som i gamle dage den
store grund kunne give - eller havemuren ”. Han var
kritisk over for sit eget: “Jeg er ikke stolt over at
se huse ligge og stritte paa en mark, men alligevel
hellere dette end at slaa af paa de pladsmæssige
krav. Men vent nu, saa vil jeg plante til; desuden
laver vi straks en havegaard, hvor vi kan faa den
isolation, vi ønsker”. Han var imidlertid løbet ind
i den tidsalder, hvor alt drejede sig om økonomien
i byggeriet, om kvadratmeterprisen. I de næste
mange, mange årtier og ind i næste århundrede fik
selve arkitekturen trange kår.
Opgaven i denne bog er at fortælle om
menneskers levnedsløb og deres miljøer. Derfor
skal her blot nævnes, at han foruden boligbyg
geriet fik interessante offentlige byggeopgaver,
bl.a. den store skole i Bistrup under Birkerød
kommune. Han fik også tillidsposter, var redak
tør af bladet Bygmesteren 1943-45, medlem af
Bygge-Societetets hovedbestyrelse, kommitteret
i Dansk Arkitektforening m.v.
Det er ikke karakteriserende at sige om
ham, at han i hjemmet var en autoritær faderskik
kelse, for dét var alle Marstrand 'ere af hans ge
neration. Han var en myndig mand over for både
sin hustru og børnene. Når Dorrits svingende hu
mør slog over i lunefuldhed og blev ham for me
get, kunne han udbryde: “Nu må du holde op!
Det kan ikke være meningen, at børnene skal gå
og skælvefor dit humør”. Når børnene skændtes
og blev rethaveriske, kunne han ofte sige med et
smil: “Prøv at grine lidt ad dig selv i stedet for!”
Hans døgnrytme fulgte ikke den øvrige families;
han arbejdede bedst om natten, og stod derfor
gerne sent op. Men dette influerede overhovedet
ikke på ægteskabet. Det var åbenbart for alle, at
han og Dorrit holdt utrolig meget af hinanden.
Det forekom overflødigt, at han altid un
derstregede sin betydning ved en unødig udsøgt
påklædning; den færdedes han endog i på bygge
pladserne. Men måske havde han ret? Er det hélt
løgn, at klæder skaber folk? Ingen var i tvivl om,
at her kom arkitekten. Og hans selvsikkerhed var
ham ikke bare i klæderne skåret, men i kødet bå
ret. Han udstrålede vilje og naturlig myndighed.

Dorrit overlevede ham i næsten tyve år.
Paul havde investeret i byggerier, hvor hun nu
fik udbytte af pantebreve, og desuden havde
han opkøbt nogle grunde med henblik på salg.
Men uansét dette gik hun ikke af vejen for at
være expedient i en konfektureforretning en
overgang, og iøvrigt genoptog hun ungdommens
franskstudier. Hun var en ukonventionel kvinde
med vilje og evne til at forme sin egen tilværelse.
Hun havde udpræget sans for kvalitet, men også
for økonomi, så hun syede gerne selv sit tøj og
forstod også i alderdommen altid at klæde sig
smukt for ikke at sige elegant. I Marstrand-slæg
ten omtalte den yngre generation hende gerne
som “vores smarte tante”.

Paul Marstrand som 60-årig.
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Henvisninger og noter vedr. arkitekten
Paul Marstrand
Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:
Krak

KRAKs Blå Bog 1965

Weilb.
Weilbach:
(bedst: 3. udgave)

Dansk

Kunstnerleksikon

Indberetning. Paul Marstrands indbretning af 23. okt.
1918 til det danske generalkonsulat i Moskva om hans
rejser og virksomhed i Kaukasus i juli, aug. og sept. 1918.
Maskinskrevet “gennemslagskopi” i slægtens eje. Har
ældre retskrivning.
Erindring
Paul Marstrands “Rejseerindring fra
Rusland 1918”. Den beskedne titel dækker over en
detaljeret og spændende skildring på 12 maskinskrevne
sider om hans arbejde under Røde Kors som
“gesandtskabsdelegeret” både i Hviderusland i april-maj
og i Kaukasus i juli og de flg. mdr. Ved sammenligning af
hans breve fra forskellige perioder ses, at han har ændret
sin stavemåde efter retskrivningsreformen af 1948, og at
hans “Erindring” altså er skrevet efter denne, antagelig
engang i 1950'erne. Citaterne derfra er ordrette, kun er
udeladt indskud, som er unødige for sammenhængen, idet
meningen er nøje overholdt. I slægtens eje. Maskinskrevet.
Utrykt.

Et vanskeligt barn
1 Begivenhedsrigt levnedsløb
De ovennævnte skriftlige kilder giver kun et nødtørftigt
og sporadisk billede af Paul Marstrands spændende liv.
Denne bogs beretning derom skyldes i særlig grad hans
ældste søn Knud Marstrand (f. 1924); uden hans eminente
hukommelse, omfattende viden og fortælleevne parret
med kritisk sans kunne afsnittet om Paul Marstrand ikke
være skrevet.
2 Faderens morfar
Faderens mor, malerens hustru, var Grethe Weidemann
(1824-1867), hvis far var Poul Weidemann (1793-1851).
3 Optegnelser
Det drejer sig om en notesbog, hvori moderen Thyra
Burmeister skrev optegnelser om hver af sine 4 sønner
som spæde, som drenge og unge. Notesbogen er i slægtens
eje.
4 Henrik Madsen (1867-1946)

Malerens linie

Han var expert inden for dele af romansk filologi (latin
og fransk) Han skabte og opbyggede sin egen skole, og da
staten i 1919 havde overtaget den under navnet Skt. Jørgens
Gymnasium, fortsatte han som rektor til 1938. Han er også
den mand, som efter grundlæggelsen i 1926 af Danmarks
Radio startede »skoleradioen« allerede 1927 og iværksatte
udgivelsen af utallige text- og billedhæfter i tilknytning til
udsendelserne, - en sand pædagogisk pionér.
5 Skrev til sin bror Gunnar
Brev af 5. maj 1912, i efterslægtens eje.
6 Daglønnen for en ufaglært
Jfr. Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre
(Rigsarkivet
1991).
»Gennemsnitstimelønnen
for
ufaglærte mandlige arbejdere i byerne steg fra 1900 til
1909 til 40 øre i timen«. Ved en arbejdsdag i byerne på 10
timer gav det en dagløn dér på 4 kr. På landet var lønnen
lavere og arbejdsdagen længere. »Ufaglærte mandlige
byarbejdere tjente i 1913 i gennemsnit 45 øre i timen, men
landarbejderne mindre.
7 Løweners Jernstøberi
Hans mormors halvbror Vald. Løwener (1830-1915) havde
efter sin far Daniel L. (1805-73) videreført Løweners
Jernstøberi og Maskinfabrik på Christianshavn. Her var
Paul efter at have forladt St. Restrup beskæftiget nogen
tid i 1913, formentlig som maskinlærling, hvilket han
selv fortæller i brev af 18. sept. 1919 til direktør Chr.
Burmeister i Stockholm.
8 Sendt til Amerika
Smst.
9 Nogle mdr. i Nordamerika
Paul Marstrands brev af 3. april 1930 med levnedsberetn.
til direktør T. Klint, De Forenede Automobilfabrikker i
Odense.

I Rusland som ganske ung
10 Rejste med min bror Knud
Smst.
11 En russer har sin landsby
Erindr, s. 8
12 Brev om Ruslandsrejsen
Thyra Burmeisters brev til nedennævnte Olav Marstrand
(1876-1952) i Svejts er skrevet i København påskelørdag
30. marts 1918, dvs. knap et halvt år efter hendes
hjemkomst fra Rusland. 13 Olav Marstrand (1876-1952)
Da han var ugift og ikke har en efterslægt, findes der ikke
i nærværende bog et særskilt afsnit om ham. Men han er
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omtalt i afsnittet om hans far, borgmester Jacob Marstrand
(1848-1935), senere i denne bog.
14 Brest-Litovsk
Byen Brest-Litovsk ligger kun 175 km øst for Warszawa
og tilhørte det genoprettede Polen i den 20-årige
mellemkrigstid mellem de to verdenskrige. Men efter den
2. verdenskrigs frygtelige tyske og russiske okkupationer
og folkemord blev hele Polen i 1945 forskubbet vestpå.
Byen måtte derved afstås til Hviderusland, men den ligger
direkte ved dette lands nuværende grænse til Polen.
15 Befolkningens fjendtlighed
Erindringer s. 1, nyere retskrivning.
16 Hvorfor med ure og støvler?
- s. 2.
17 Avisinterview
Berlingske Tidende 5. april 1959.
18 Fanger der ikke var invalider
Erindringer s. 1.
19 Fra tysk side presset på
-s. 6.
20 Smagsprøve af uddrag
- s. 1-4.
21 Omstrejfende bander
- s. 7.
22 Rejsen ud af Moskva
- smst.
23 Ordre om at fortsætte
- s. 9.
24 Til Baku; fyldigt materiale
Indberetning s. 1, ældre retskrivning.
25 Til Astrakan etc. etc.
Indberetning - s. 2.
26 Forkortede uddrag
Indberetning.s. 3-6.

Fra playboy til ægtemand
27 Hammerichfamilien
I det tidligere afsnit om Titan-direktøren Poul Marstrand
og noterne dertil er omtalt Hammerichfamiliens venskab
med Malerens linie af Marstrandslægten, både med Poul
Marstrand selv og hans to sønner Vilhelm og Paul og nogle
af deres børn.
28 Likvidere Marokkoafdeling
Jfr. brev af 3. apil 1930 til direktør Klint, De Forenede
Automobilfabrikker i Odense. I brevet, som er i familiens
eje, oplyser Paul Marstrand flg.:
»(Jeg) rejste i Okt. 1920 for A/S Russodania til Marokko,
hvor jeg ledede den derværende Afdeling i ca. 2 Aar.
Selskabets andre Afdelinger likvideredes alle forinden.
Rejste tilbage til Marokko Slutningen af 1922 og drev
indtil Slutningen af 1926 egen Arkitektforretning med godt
Resultat«. Man kan ikke af denne oplysning udlede, at han
først startede arkitektforretningen i 1922. Alt tyder på, at
han begyndte den straks i 1920 parallelt med den stillede
likvideringsopgave. Men han har åbenbart efter denne
opgaves afslutning været på besøg i Danmark for at aflægge
regnskab desangående, hvorpå han, som han skriver, »rejste
tilbage til Marokko«.
29 Dorrit Hedegaard (1898-1984)

var døbt Dorothea, men blev hele livet kaldt Dorrit.
Hun var dtr. af læge i Svendborg Carl Peter Hedegaard
(1866-1925) og Marie Caroline Roedsted (1871-1934).
Hun voxede op i Svendborg og blev i 1917 student fra
Svendborg Statsskole, hvorefter hun i kort tid studerede
sprog ved Københavns Universitet. Hun rejste kort efter
nytårl921 ned til Paul Marstrand, der havde bosat sig i
Marokko. De giftede sig umiddelbart i Casablanca.

Den 1. periode i Marokko - og flugten derfra
30 Den danske konsul
Det var William Sliben. Han var cand.polit, gjorde
karriere i udenrigsministeriet, var udsendt konsul (dvs.
aflønnet konsul) i Casablanca i begyndelsen af 1920’erne.
Senere var han aktiv i københavnsk byggeri, formand
for de forenede grundejerforeninger, med kontakter, som
senere skulle vise sig nyttige for Paul Marstrand, bl.a. til
boligselskabet Lejerbo.
31 Dysenteri tvang ham hjem
Politiken 9. jan. 1931 og Berlingske Tidende 5. april
1959.

Mellem grækere og tyrker i Thessalonike
32 Grækere nådeløst fordrevet
Georg Brandes: Hellas (Gyldendal 1925) 118.
33 300 børn levende brændt
Smst. 119.
34 Thessalonike / Saloniki
Under det tyrkiske overherredømme i flere århundreder
blev mange kendte græske stednavne forkortede næsten
til ukendelighed, fordi tyrkerne ikke kunne udtale de
lange græske navne. Forkortelserne fulgte visse tyrkiske
lydlove, hvorefter snart begyndelsen, snart slutningen af
navnet blev skåret bort, selvom navnene så helt mistede
deres mening; tyrkerne forstod jo alligevel ikke navnenes
mening.
Mange Middelhavs-folk, uansét at de er af vidt forskellige
sprogstammer, kan ikke udtale et initialt sm, sk, sp eller
st, men må foransætte et ubetonet i eller e. Fx på arabisk:
Iskandinåvia, Ispårta, Istokholm. Endog på spansk:
Escandinavia, Escocia, Estocolmo, Esmirna (Smyrna).
Thessalonike blev på tyrkisk til Saloniki. Konstantinopel
blev til Stånopel eller Stanbul, begge med et foranstillet
ubetonet i: Istanbul. Smyrna mistede 2. stavelse og blev
til Smyr med et foranstillet ubetonet i: Ismir.
35 To år 1927-1929
Det er muligvis rigtigt når fx flere udgaver af Weilbachs
Kunstnerleksikon oplyser, at Paul Marstrand opholdt
sig i Grækenland også i 1930. I sit brev af 3. april 1930
til dir. Klint, De Forenede Automobilfabrikker i Odense,
skriver han selv: »Blev i April 1927 udnævnt til Formand
for Kommissionens Vurderingskomite i Makedonien.
Boede dernæst i denne Egenskab i Saloniki til Arbejdets
Standsning og Vurderingskommissionernes Ophævelse
Sept. 1929«. Det er muligt, at Marstrand-familien på eget
initiativ tilbragte den efterfølgende vinter i Grækenland.
36 Det var svært
Interview i Berlingske Tidende 5. april 1959.
37 Udjævne divergenserne
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Interview i dagbladet Børsen 26. april 1945.
38 Tyrkens lunefuldhed
Dorrits brev fra Svendborg, 27. juli 1927.
39 Du er diplomat
do., 25. april 1927.
40 Negativ bedømmelse
Ovennævnte interview i dagbladet Børsen 26. april 1945.

2. gang i Marokko 1930-35
41 Undersøgte mulighederne
Det tidligere i noterne omtalte brev af 3. april 1930 til
dir. Klint, De Forenede Automobilfabrikker i Odense,
er et exempel på hans ansøgninger om at få arbejde ved
forskellige store virksomheder, hvad enten i hovedstaden
eller i byer som Odense.
42 Exportudsending
Officielt
betegnet
som
exportstipendiat.
Paul
Marstrand »har faaet Æren af at være Danmarks første
Eksportstipendiat«, skrev Politiken den 9. jan. 1931.
43 Vederlag
Officielt kaldet et »stipendium«.
44 Årsløn dobbelt så stor
Årslønnen (»stipendiet«) var fastsat til 6.000 kr.
i handelsministeriets »Instruks for Arkitekt Paul
Marstrand« af 24. marts 1931. En ufaglært arbejder tjente
gennemsnitligt 125 øre i timen, dvs. 10 kr. pr. arbejdsdag
eller omkring 3.000 kr. årligt, jfr. Paul Thestrup: Mark og
skilling, kroner og øre (Rigsarkivet 1991), s. 45.
45 Forhandling m.virksomhed
Ovennævnte Instruks.
46 Et morsomt hverv
Interviewet i dagbladet Børsen, 26. april 1945.
47 Interessante ark.opgaver
Se Weilb.
48 Marråkish
Midterstavelsen har en lang og stærkt betonet vokal. Da
slutstavelsen er helt ubetonet, skrives dens vokal ikke på
arabisk, og den høres næppe. Stednavnet transkriberes
derfor også som Marråkush.
49 Industrirådet svarede
Industrirådets brev af 5. marts 1934.1 slægtens eje.
50 Havde skrevet smukt
Breve af 8. okt., 8. aug. og 4. maj 1927 til Paul Marstrand

Malerens linie

i Grækenland
51 Datteren
Pauline, f. 30. juli 1926, blev sidst på efteråret 1931 sendt
til ophold hos sin mormor, som var 60 år og temmelig
skrøbelig, og som døde i 1934. Dorrit, der rejste hjem for
som eneste barn at ordne boet, måtte tage den lille pige
med sig tilbage til Casablanca for en kort tid, inden hun og
Paul året derefter brød endeligt op fra Marokko.
52 Klimaet er dejligt
Paul Marstrands udtalelse til dagbladet Social-Demokraten,
26. april 1945 (Pauls 50 års dag).
53 Klar over, at krigen kom
Smst.

30 år i Danmark
54 Sengeløse
Efter hjemrejsen til Danmark i 1935 og et omtumlet år
med forskellige boliger, boede Paul Marstrand 1936-1944
i Sengeløse med sin familie, derefter i Tårbæk 1944-1955
og derpå i sine sidste 10 leveår i ikke mindre end to for
skellige parcelhuse, han byggede sig i Birkerød.
55 Sådanne folk véd man aldrig
Politiken 26. april 1945.
56 Man lægger sig i selen
Brev af 21. aug. 1940 til Paul Marstrand fra hans mor.
57 Duer, stegte eller ej
Do. af 14. aug. s.å.
58 Tidligere konsul
Konsul Sliben. Se note vedr. 1. Marokko-peroode.
59 Ikke mindre end 3 soverum
Dette og de nærmest flg. citater er fra Berlingske Tidende
5. april 1959.

Slutnote
Paul (opr. døbt Poul) Marstrand fik i sit ægteskab med
Dorrit (egl. Dorothea) f. Hedegaard 2 sønner og en dtr.:
1) Knud Nicolai Marstrand, f. 1924 Casablanca (den
franske reformerte kirke). Se senere kap.
2) Pauline kaldet Line, f. 1926 Casablanca (smst.). Gift
med den norske advokat Ragnar Heidel. Bosat i Norge.
Senere fraskilt. Børnene bærer familienavnet Heidel.
3) Carl Gunnar Marstrand, f. 1927 (Svendborg Set. Jørgen).
Se senere kap.
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Ved studiet af Malerens linie risikerer man at forvexle personer fra eet slægtled med personer fra
andre slægtled, fordi de samme fornavne går igen og igen. Det drejer sig ikke om Marstrand-slægtens typiske navne som Jacob, Troels og Otto, men derimod om to andre fornavne. Dét ser sådan
ud i oversigt med 3 gange W/Vilhelm og 3 gange Poul/Paul:

Malerens linie
Poul Weidemann
Malerens svigerfar

Maleren

Wilhelm Marstrand
(1810-73),
2 sønner:

Malerens søn
Poul (Frd.) Marstrand
(1851-1902),
ikke direktør for Titan

søn:
Vilh. kaldet “Ville”

ingen børn,
omtalt i bogen

Vilhelm Marstrand

Paul Marstrand

(1884-1955),
slægtens genealog

(1895-1965),
arkitekt bl.a. Marokko

Malerens 1. oldebarn
Jørgen Marstrand
(1915-2001), civ.ing.

Nils M.
(1945),
civiling.

Malerens linie

Vilhelm M.
(1949), system
planlægger

Kristina M.
(1955),
advokat

Mal.s 2. oldebarn
Knud Marstrand
(1924),
cheftranslatør

Mal.s 3. oldebarn
Carl Marstrand
(1927),
kvægbrugskons.

Peter M.
(1967), samfunds
filosofisk forf.

Nathalie M.
(1965), land
inspektør
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Af Malerens oldebørn omtales her kun de tre, der har en efterslægt, som bærer slægtnavnet Marstrand.
Den første af dem er søn af Malerens ældste sønnesøn Vilhelm Marstrand (1884-1955), medens de to
andre er sønner af Malerens yngste sønnesøn Paul Marstrand (1895-1965). Rækkefølgen af fortællin
gerne kan disponeres på forskellige måder, der alle har ulemper. Jeg har valgt først at omtale begge de
nævnte to brødre udførligt, som det er sket ovenfor. Deres tre sønner, som uanset det fædrene ophav
alle hører til det 5. slægtled, omtales derefter umiddelbart efter hinanden i stedet for opdeling af slæg
ten i yderligere linier.

DET 5. SLÆGTLED:
Malerens tre oldebørn
JØRGEN OG KNUD SAMT CARL GUNNAR
(OMKR. 1920-EFTER 2000)

Jørgen Marstrand, Malerens ældste oldebarn

177

Den faglige karriere
Ægteskab

Fast station i Gentofte

Noter

Knud Marstrand, Malerens andet oldebarn

182

Yndlingssønnen

Barndommen i Marokko
Skoledreng og “togbarn” i Danmark

Et kvart århundrede i “Compagniet”
To ægteskaber

Tyve år i Bryssel
Redningen af det Marstrandske familiebillede
Noter
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Carl Gunnar Marstrand, Malerens yngste oldebarn
Drengeår i Sengeløse

En bybo i lære ved landbruget

To nygifte i et telt
Hvor kom hun fra?
3 år i Botswana

Hjem til et Danmark i splid med sig selv

Et kort gensyn med Botswana

Noter vedr. Carl Gunnar Marstrand

Malerens linie

191
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Vilhelm Marstrand, slægtens store genealog, har utvivlsomt haft to vægtige grunde til at give sin søn
navnet Jørgen. For det første ville han ikke bidrage yderligere til navneforvirringen ved at genbruge
malerliniens yndlingsnavne Poul og Vilhelm eller repetere de øvrige slægtliniers hyppige Marstrandnavne Jacob og Otto og Troels. For det andet ville han alligevel give sin søn et vigtigt slægtnavn.

JØRGEN MARSTRAND (1915-2001),
Malerens ældste oldebarn
I 1915, da sønnen blev født, var Vilhelm
Marstrand stærkt optaget af Marstrand-slægtens
oprindelse og opstillede en teori, som dog aldrig
er blevet bekræftet. Han havde gjort omfattende
genealogiske studier vedrørende Jørgen (Nielsen)
Marstrand (1594-1656), født i Danmark, i
Malmø, senere provst i Norge, i Romsdal. Hans
undersøgelser resulterede i, at han mente, at
denne mand måtte være the missing link1, men
nu det genfundne led i slægtkæden. Herom
offentliggjorde Vilhelm sin første artikel i
Personalhistorisk Tidsskrift i 19152. Samme år
lod han sin nyfødte søn døbe Jørgen.
“Han har bly i enden”, sagde hans farmor
om ham som dreng - det var hende, hvis dygtige
og begavede mand tog sig af dage, og som miste
de 2 sønner under den røde hærs rædselsvælde i
Rusland i 1917, men som alligevel ved sin energi
og aktivitet, sin viden og horisont, skabte sig et
nyt liv åndeligt og materielt. Jørgen var hendes
første barnebarn, de havde det godt sammen,
han var en velbegavet dreng, men han var hende
et nummer for kedelig og temmelig langsom.
Barndomshjemmetpåjernbanevej i Kongens
Lyngby var præget af hans fars altdominerende
evnerigdom. Men drengen interesserede sig ikke
for alt dét, som optog hans far glødende, lige fra
byplanlægning til runeskrift. Og slægthistorien
havde han ikke mere end almindelig interesse for.
Han delte heller ikke sin fars måde at håndtere
familieliv på, specielt ikke ligegyldigheden med
hensyn til privatøkonomi. Da han selv stiftede
hjem, viste han sig som sin mors søn, han elskede
fornuftig og sikker økonomisk adfærd.

Jørgen Marstrand, ca. 40 år.

Den faglige karriere
Jørgens interesseområder var først og fremmest
faglige. Han styrede sin sikre kurs i uddannelse
og specialisering. 11939 blev han cand.polyt. som
maskiningeniør med skibsbygning som speciale
ved Polyteknisk Læreanstalt (nu Danmarks
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Tekniske Universitet). Herefter prægede netop
skibsbygning hans levnedsløb i mange år, bl.a.ved
arbejde på skibsværfter, stilling som assistent i
skibsbygning på læreanstalten, studieophold i
Sverige vedr. skibsskruer osv.
Man skal ikke heraf tro, at han ikke havde
interesseområder uden for det faglige. Han
var glad for klassisk musik, selv en fortrinlig
pianist. Han var interesseret i historie, særlig
krigshistorie og krigsstrategi. Han studerede fx
Napoleonskrigenes engelske feltherre, hertugen
af Wellington, som efter at have nedkæmpet de
franske hære i Spanien forfulgte dem nordpå,
drog gennem hele Frankrig og ind i Belgien,
indtil han gav Napoleon det endelige nederlag
ved Waterloo. Jørgen Marstrand fulgte på rejser
denne mands færd, opholdssteder og valpladser,
fra de spanske slag til slutsejren.
Kronen på hans faglige karriere var
hans doktordisputats’, som i 1952 gjorde ham
til dr.techn. Børnene fandt, at det tog ham en
evighed at skrive den, og at de i årevis hørte om
det store værk, og det er da også rigtigt, at deres
farfar til sidst blev engageret i at få den afsluttet.
“Endelig blev den da færdig”, sagde de, men de
vidste ikke, at opdyrkningen af et videnskabeligt
speciale ofte varer mange år.
Inden doktorgraden var han allerede i
1953 blevet ansat på Atomstationen Risø, hvor
han var med fra dens start. Hans stilling havde
betegnelsen konstruktionschef; heri lå, at han
planlagde og lod konstruere reaktorbygningerne;
det følger heraf, at han var stærkt involveret i
beregningerne over deres sikkerhed. Også på mi
nisterielt plan var han inddraget i arbejdsgrup
per om reaktorsikkerhed. Igennem 28 år var han
leder af reaktorafdelingen på Risø.

Ægteskab
Jørgens hustru Rigmor f. Nielsen4 blev hele livet
kaldt Risse af slægt og venner. For at forstå hende
skal man kende lidt til hendes baggrund. Hendes
far giftede sig som enkemand med hendes mor,
der fødte hende som 45-årig. Nogen har ment, at
forældrenes alder har præget opvæxten, men det
var ikke det afgørende. Det, som betød noget, var
forældrenes livsform og livsindstilling
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Ekstrabladet 23/8 43

DET SVENSKE LEGAT

TTORT

Billede vieer den unge danske

Civilingeniør Jørgen Marstrand, Søn
af Arkitekten?, der har faaet Dr. Hugo

Hammers Legat for søfartsteknisk Forsk
ning paa 6000 Kr. til Udførelse af visse
Modelforsøg med Skibsskruer.
Jørgen Marstrand fik under den 2. verdenskrig et legat til studier i

Sverige vedrørende sit særlige forskningsområde, som angik skibs

skruer eller propeller, som han kaldte dem. I texten til avisbilledet

bliver han omtalt som søn af arkitekten, men dermed menes ikke
hans farbror. Som bekendt anså hans far, Vilhelm Marstrand, sig selv

for at være kompetent på mange områder, og han betegnede sig ofte

med den dobbelte titel af "ingeniør-arkitekt". Det må være ham, bil-

ledtexten hentyder til.
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De var udpræget religiøse mennesker,
hvor kirkegang var en selvfølge, og hvor hjemli
vet levedes med andagt, bordbøn og bibelcitater.
Deres kristendom var nærmest gammeldags-lu
thersk, ikke knugende for omgivelserne, men
som et indiskutabel fundament, de byggede de
res liv på.
Barndomshjemmet var stationsforstan
derens bolig i Lunderskov. Det danske jernba
nenet kom østfra via Fredericia og Kolding til
Lunderskov, hvor det delte sig. Den ene linie
herfra gik sydpå gennem Sønderjylland; den var
blevet anlagt ud fra militære hensyn på de sles
vigske kriges tid og var ejendommelig ved at løbe
inde i landet, så at den ikke kom ud til købstæ
derne ved fjordene. Med tabet af Sønderjylland
i 1864 blev banen tysk, men for at sikre det ind
skrumpede Danmarks søforbindelse til England
grundlagde man havnebyen Esbjerg. Dertil blev
der anlagt jernbane netop fra Lunderskov, som
dermed blev et trafikknudepunkt.

Da Risses far blev stationsforstander her,
løb landegrænsen tæt syd for Lunderskov, som
fik præg af at være grænseby. Men efter den 1.
verdenskrig, som Risse blev født under, ople
vede stationsforstanderen stor forandring. Kong
Christian den 10. havde i 1920 redet over den
forhadte grænse på sin hvide hest, og Danmark
blev genforenet med den nordlige halvdel af
Sønderjylland, så at jernbanelinien sydpå fra
Lunderskov igen var en del af det danske skin
nenet.
Det var på 1. sal i stationsbygningen, at
stationsforstanderen og hans familie boede. Han
hørte til byens embedsstand og den respekterede
middelklasse. Her levede den lille Risse og hen
des 5 år ældre søster ikke blot et trygt liv. De fik
megen opmærksomhed hjemme, der blev lagt
stor vægt på deres skolegang, på en måde blev
de to børn forkælede. Men da opvæxten var slut,
viste de sig ikke som et par forkælede børn, men
ansvarsbevidste og med omsorg for andre men-

Jørgen Marstrand og hustru Rigmor (“Risse") med deres to sønner, Nils (f. 1945, th) og Vilhelm (f. 1949, tv).
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nesker. Risse førte i udpræget grad forældrenes
livsindstilling videre i sit og ægtefællens hjem.
Hun var skoletandlæge, og efter bryllup
pet i 1944 fortsatte hun i en halvdagsstilling, dog
med pauser ved børnefødslerne, og hun vedblev
som småbørnstandlæge til pensionsalderen.

Fast station i Gentofte
Det var ikke en helt almindelig bolig, hun og
hendes mand flyttede ind i, efter at de i ti år
havde boet i et rækkehus i Gentofte, hvor de fik
deres børn. Dét, som blev deres varige hjem ind
til alderdommen, havde Jørgen Marstrand plan
lagt grundigt og minutiøst som et mønsterhus,
der savnede sin lige. Her havde ingeniørkunsten
sat sit præg på alle detaljer. Alle vinduer var i 3
lag, noget dengang højst usædvanligt; der var et
særligt varmesystem, baseret på koks; imellem
etagerne var der lagt et lag af ler som isolation
både mod lyd og mod brand. Som den økono
misk forsigtige mand, Jørgen var, slog han ikke
større brød op, end han kunne bage, så husets
øvre etage blev ikke bygget i første omgang; æg
teparret indrettede deres soveværelse i det rum,
som senere skulle blive spisestue. Da etagen
ovenpå sidenhen blev bygget, overlod han sin
ældste søn, den 14-årige Nils, på egen hånd at
bygge sit værelse i gavlen; drengen måtte selv
købe materialer og selv stå for opførelsen. Det
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var et godt exempel på en af Jørgens opdragel
sesideer : Selvstændighed.
Jørgen kom ikke selv fra noget gudeligt
hjem, men han var indstillet på, at dén arv, som
hans hustru medbragte, skulle føres videre i de
res hjem, og det blev den. Hver søndag gik foræl
dre og børn i kirke.
Ægteparrets omgangskreds var kolleger
fra Risø og universitetsverdenen, omgangsfor
men var datidens middagsselskaber, temmelig
traditionelt og konventionelt. For fremmede var
Jørgen ikke spændende at være sammen med,
medmindre talen faldt på hans fagområde eller
inden for et af de historiske omåder, som interes
serede ham. Hans farmor havde ikke haft uret,
da hun beklagede, at han var tung at trække op.
Jørgens hustru var aktiv og livlig og
overkom meget. Lige indtil hun var 67 år, bestred
hun en halvdagsstilling som småbørnstandlæge
på Christianshavn i Københavns kommune,
og det er interessant, at hun delte stillingen
med sin 5 år ældre søster. Hun fulgte nøje med
i børnenes skolegang, var specielt god til at
hjælpe dem i fremmede sprog, inklusive latin.
Jørgen Marstrand og Risse havde en ganske
særlig tilknytning til hendes søster og dennes
mand, begge tandlæger5. De udgjorde et næsten
uadskilleligt firkløver, færdedes ind og ud i
hinandens hjem, fejrede højtidsdage sammen,
rejste i udlandet sammen.
For en iagttager udefra rummede Jørgen
Marstrands liv ikke komplicerede omskiftelser
eller dramatiske hændelsesforløb.
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Noter vedr. Jørgen Marstrand (19152001)
1 »Missing link«
Jørgen Nielsen Marstrand (1594-1656). Udførlig rede
gørelse om slægtfølgen findes i Vilhelm Marstrands lille
hæfte udsendt ved hans fars hundrede års dag under titlen
»Poul Frederik Marstrand« (1951), særlig s. 16-17 og 52.
2 Personalhistorisk Tidsskrift
1915 nr 36, s. 88-91.
3 Doktordisputats
“Methods of Hydrodynamic Computation of Ship
Propellers”. 1952.
4 Rigmor (»Risse«) Nielsen
Det fulde navn var Rigmor Valborg Marie Nielsen, (19152004). Hun blev kaldt »Risse« af slægt og venner. Hun
var datter af stationsforstander i Lunderskov Niels Jørgen
Nielsen (1867 Gauerslund-1948 Vejle) og Mette Kirstine
Thuesen (1870 Taulov-1946 Vejle).
5 Tandlæger
Tandlæge Arne Ramsgaard og hustru Asta.

Slutnote
Jørgen Marstrand og hans hustru fik i deres ægteskab
følgende 3 børn:

1. Nils Marstrand, f. 1945 (Maglegaard) cand.polyt. 1970.
Master og Business Adn., (Frankrig). Produktionschef m.v.
inden for A.P. Møller-koncernen. Senere selvstændig med
udvikling af avanceret software.
Gift 1. gang (1972 Søllerød) med Christine Monberg,
f. 1948 (Kbh. Hans Tausen), ægteskabet opløst (1976),
ingen børn. Gift 2. gang (1978 Søllerød) med tandlæge
og psykoterapeut Pia Boxenbaum, f. 1945 (Kbh. Mosaisk
Trossamf.), dtr. af fabrikant, direktør Leo Boxenbaum

(1915 Mosaisk Trossamfund-1988) og hattemodist Hilda
Helle Rybak (1918-2004). N.M.s 2. ægteskab blev opløst
(1999), ingen børn, men Pia Boxenbaum var mor til 2 børn
i sit 1. ægteskab med Søren Ole Sodtmann Bølling, f. 1946
(Skt. Jakob), søn af revisor Carl Bølling (1907-1996) og
Carla Godske (1908-1995). Ved skilsmissen 1977 forblev
børnene hos Pia Boxenbaum som mor. Ved sit ægteskab
med hende fik Nils Marstrand derfor følgende 2 stedbørn,
og de fik Marstrand-slægtnavnet (7. slægtled):
a) Jakob Bølling Marstrand, f. 1971 (Kbh. Skt. Jakob), cand.
mag. i musik og medievidsk. (1999 Kbh.Univ.), g.m cand.
phil. i musik (Hanne) Pernille Diget Jeppesen, f. 1969
(Køge), dtr. af gymnasielektor, cand. mag. Jørn Jeppesen, f.
1943 (Køge) og gymnasielærer Lone Diget Møller (f. 1943
Roskilde).
b) Tone Bølling Marstrand, f. 1973, g. 2000 med læge
Philip Reersted. Børnene bærer slægtnavnet Reersted.
2. Vilhelm Marstrand, f. 1949 (Helleruplund),
systemprogrammør, it-konsulent. Gift 1979 (Horsens) med
Bodil Ibsen Andersen, f. 1952 (Kgs. Lyngby), cand.polyt.
1979 (kemiingeniør), dtr. af Svend Rudolf Andersen (f.
1921 Kbh.) bygningsingeniør (Horsens Teknikum) og
telefonistinde Ruth Ibsen Christensen (1921 Horsens 2002). 2 børn (7. slægtled: )
a) Susanne Ibsen Marstrand (f. 1981 Gentofte)
b) Christian Ibsen Marstrand (f. 1985 Gentofte).
3. Kristina Marstrand f. 1955 (i Kbh. Betlehems), cand.
jur. 1982, advokat (H). Gift 1. gang 1985 (Kbh. Holmens)
med advokat Thomas Acton Bjørn f. 1954 (Kbh.)
ægteskabet opløst 1987. Gift 2. gang 1994 (International
Church, Kobe, Japan) med salgschef Jan Kjær Nielsen f.
1947 (Kbh. Kapernaums). I 2. ægteskab et adoptivbarn (7.
slægtled): Maria Tatiana Kjær Marstrand (f. 1991 i Sao
Paulo, Brasilien).
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At han var forældrenes foretrukne, dét vidste arkitekten Paul Marstrands ældste søn allerede fra
barnsben. KNUD MARSTRAND var ikke blot enebarn, da han såe dagens lys i 1924, men forblev
enebarn gennem store dele af sine første 11 leveår, selv om han fik søskende.

KNUD MARSTRAND (f. 1924),
Malerens andet oldebarn
Yndlingssønnen
Han fik ganske vist både en lillesøster og en
lillebror1, men hans mor fik sat dem i pleje som
små. Som vi tidligere har set, havde hun ingen
bekymringer herom. “Det er min Overbevisning,
at de ikke vil savne mig”. Men hun undtager den
førstefødte og siger, at “han i hvert Fald ikke kan
anbringes hos fremmede, absolut ikke! - han er
og bliver vist mit Hjertebarn ”2.
Han var ikke et barn, som behøvede at ska
be opmærksomhed omkring sig, - han havde den.
Hans udvikling, hans ordforråd og ethvert af hans
skridt blev nøje iagttaget og vurderet. Han var
både ønsket og elsket. Han var ikke bare sin mors
yndlingsbarn, han var hendes yndlingsselskab.
Med ham gik hun ture, og med ham talte hun.
Hun læste ikke bare bøger for ham, men med ham,
og hun gav ham i læssevis af sin egen generations
danske drengebøger. Det betød naturligvis, at han
var fortrolig med at læse, da han kom i skole; mere
vigtigt var det, at på den måde bevarede han som
dreng i udlandet ikke bare sit danske talesprog,
men blev fortrolig med det danske skriftsprog.
Forældrene forlangte også af ham, at han skulle
skrive breve til sin farmor og mormor i Danmark.

Barndommen i Marokko
Fordi Knud i modsætning til sine yngre søskende
boede hos forældrene under hele sin opvæxt,
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Knud i sin fars arme.

kom han til at skifte opholdssted sammen med
dem. Han blev født i Marokko, så kom han til
Grækenland, hvor hans far arbejdede med den
store folkeflytning, senere kom han tilbage til
Marokko og sluttelig til Danmark3.
I Casablanca stiftede Knud bekendtskab
med det franske skolevæsen. Hans skolegang
som 7-11-årig i Casablanca 1931-35 begyndte i
en lille katolsk nonneskole; efter fransk tradi
tion var skoledagen meget lang, så Knud havde
halvpension i skolen. Underviserne var nonner,
hvis opdragelsesbegreber var ret firkantede, og
da Knud var en livlig dreng, blev han ofte “sat
i skammekrogen”, hvor han skulle ligge på bare
knæ på det hårde marmorgulv. Da hans forældre
havde hørt tilstrækkelig mange gange om den
behandling, blev han efter et års tid taget ud af
nonnernes varetægt.
Han kom nu i et fransk “lycée”, et gym
nasium med tilhørende grundskole, hvor un-
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dervisningsmetoden var lige så nådesløs over
for smådrengene som over for de unge vordende
studenter: Hæng på selv, eller fald af! Hvis ikke
man kunne følge med og ikke var i den bedste
trediedel, blev man tabt; og lærerne fandt ikke,
at dét var deres problem.

Skoledreng og “togbarn” i Danmark
Da familien 1935 rejste hjem til Danmark og
slog sig ned i et stråtækt hus i Sengeløse4, kom
Knud på Metropolitanskolen5 i København.
Den lå på Frue Plads, hvis tre andre sider danne
des af universitetets hovedbygning, kirken og
bispegården, så skolen var i fint selskab. Højtuddannede lærere gav skolen ry, men det var
snarere drengene, som var specielt dygtige, de var
udvalgt fra en elite og udgjorde en elite. Nogle af
lærerne havde deres gerning ved universitetet, og
for at skaffe sig en biindtægt underviste de også på
den nærliggende skole; de var vidende folk, men
de færreste af dem forstod sig på undervisning
af drenge. Herom findes rystende skildringer i
dansk literatur6. Ligesom på katedralskolerne
og de få andre lærde skoler var her en fireårig
mellemskole som forberedelse til det egentlige
gymnasium. Knud begyndte helt i bunden.
For en dreng, som havde sit hjem i
Sengeløse, var det en besværlig sag at gå i skole
i det indre København. Op tidligt om morgenen
for i alskens vejr at cykle til jernbanestationen i
Tåstrup. Derfra til hovedbanegården. Og så på tra
vetur til Frue Plads. Det var meget tidkrævende.
Tilbageturen var lige så lang, så drengen var ikke
hjemme før hen imod aften. Skoleugen havde
dengang 6 dage, så der var kun søndag tilbage til
lidt fritid.
Til daglig havde han derfor ikke tid til
at omgås den lokale befolkning i og omkring
Sengeløse. Men i ferierne tog han revanche.
Han fik kammerater i landsbyen og på de store
gårde rundt om, - i hvert fald feriekammerater.
Han var med i marken i høstens tid, var med til
at stable tørv og lærte at ride på arbejdsheste.
Han var med hos landsbysmeden, når hestene
skulle skoes. Men både han og den øvrige familie
forblev trods alt fremmedfolk i landsbyen, kø
benhavnere, vellidte og respekterede, men ikke

rigtig hjemmehørende. Så selv om Knud mødte
stor gæstfrihed i Sengeløse, var han trods alt en
fremmed fugl. Og på Metropolitanskolen var han
en tilrejsende elev, der boede et så vanvittigt sted
som i Sengeløse.
Alligevel fik han på en eller anden
måde tid til at dyrke sejlsport. I drengeårene
var han medlem af juniorklubben i Kongelig
Dansk Yachtklub, hvis traditioner var knyttet til
Langeliniepavillonen; det var ud for dén, drenge
nes 6 både lå. Han sejlede sammen med en ven,
særlig i skolens sommerferie, ellers om søndagen;
ikke sjældent overnattede han hos familie og ven
ner og bekendte. Han var sejlsportsmand fra 12
års alderen; efter studenterexamen, da han flyt
tede fra Sengeløse og boede til leje i København,
fik han mere fritid og købte en båd sammen med
vennen.
Da han i 1939 rykkede op i det egentlige
gymnasium, blev livsvilkårene totalt forandrede.
Tyskland startede 2. verdenskrig ved at åbne krig
mod Polen, og næste forår blev Danmark og Norge
besat af tyske tropper. Dertil kom, at drengen om
vinteren blev nødt til at opgive Sengeløse som sin

Hjemmet i Sengeløse begravet i sne 1941.
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faste base, fordi de berygtede krigsvintre satte ind
med stærk kulde og megen sne. I stedet fik han
i vintermånederne bolig hos sin farbror Vilhelm
og den hjertensgode tante Mette, hvis hjem lå på
Jernbanevej i Lyngby, så han slap for de daglige
rejser mellem Metropolitanskolen og Sengeløse.
Han blev behandlet som en søn i huset i det
gæstfrie hjem, og herfra var transporten til skolen
en let sag; hjemmet lå lige ved stationen, og der
kørte tog flere gange i timen til København, så han
fik tid til at passe sine lektier.
Knud Marstrand var ikke nogen kuet elev.
Engang i en undervisningslektion kom han i
heftig diskussion med sin dansklærer, og for at
give sit standpunkt eftertryk rejste han sig op og
hamrede sin stol i gulvet med dét resultat, at den
knækkede sammen.
I hans gymnasietid blev skolen flyttet bort
fra den udsøgte beliggenhed på Frue Plads, fordi
universitetet var i pladsnød. Skolen overtog byg
ningerne til det tidligere Femmers Seminarium
på Nørrebro, og dermed gik desværre den ydre
glans af den gamle skole. Knud blev klassisk
sproglig student fra det nye sted i 1942; ganske
vist kørte studenterholdet gennem den indre by
i blomstersmykket hestevogn, men der blev ikke
“danset om hesten” på Kongens Nytorv, som det
var skik for nyudsprungne studenter under nor
male forhold. Men tiden var ikke normal; i de 5
år, Danmark var besat af tyske tropper, var offent
lig sammenstimlen på gader og pladser forbudt
- også for nybagte studenter.

Et kvart århundrede i “Compagniet”
Da telefonen en dag ringede i hjemmet i
Sengeløse, var det med en forbløffende be
sked om, at netop nu var der brug for en aktiv
og selvstændig og sprogbegavet ung fyr i “Det
Kjøbenhavnske Reassurance Compagni”, og det
var selve direktøren, som gav beskeden. Han
havde under et aftenselskab lagt mærke til den
unge Marstrand, hans energiske væremåde og
høflige væsen, og her var resultatet. Han blev an
sat som volontør i Compagniet, dvs. han kom i
forsikringslære, men vennerne sagde, at han var
kommet i direktørlære.
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Ordet kompagni havde en pudsig klang
for udenforstående. Man tænkte uvilkårligt
på de store handelskompagnier i vort lands
historie, det vestindiske kompagni, det islandske
kompagni osv. Om disse betydningsfulde
handelsforetagender har vi endnh\mindelser
i det gamle “Kompagnihus” i Flensborg og i
finansmanden Tietgens Østasiatiske Kompågm i
København. Men ordet har jo mange betydninger
på dansk, hvad enten vi tænker på et kompagni
soldater eller et firma, der hedder Hansen og
Co.
Men når man i Knuds genforsikringsselskab sagde “vi i vores Compagni”, så havde
det langtfra en komisk klang. I selskabets egen
verden havde ordet god mening, for det betød, at
man stod sammen om at dele risici ganske som
i de gamle handelskompagnier med deres yderst
risikofyldte søfart på verdenshavene.
For at forstå, hvad den unge mand lavede i
det næste kvarte århundrede i dette Reassurance
Compagni, må vi kort besvare et spørgsmål:
Hvad er reassurance eller genforsikring? Al
forsikring er spredning af risiko. Ligesom den
enkelte person har brug for at sprede sin risiko
til mange andre igennem et forsikringsselskab,
sådan har også forsikringsselskaber brug for at
forsikre sig selv over for de risici, de har påtaget
sig, det kaldes at reassurere eller genforsikre.
Man var midt i den 2. verdenskrig, men kri
gen måtte jo ende, og Compagniet rustede sig til,
når freden kom, at sende friske folk til forhand
linger med forsikringsselskaber i udlandet. Knud
rustede sig også. Som klassisk-sproglig student
var han sprogbevidst, nu udnyttede han sine sær
lige evner for sprog. Engelsk havde han lært, og
fransk talte han i forvejen fra sin barndom. Uden
at tage formelle examiner læste han desuden tysk
og spansk. Det blev det spanske sprog, som blev
hans særlige domæne; det dyrkede han intensivt
og tog enetimer i det.
Da 2. verdenskrig i 1945 var slut, skulle
forbindelserne til udlandet genknyttes. Knud blev
udvalgt7 som Compagniets særlige udsending til
Spanien og Portugal, hvor han hvert år tilbragte
en måneds tid i mange forskellige egne. I
Portugal med dets gamle handelsforbindelser
til England var det engelske sprog internationalt
forhandlingssprog. I Spanien var det derimod
uden for diskussion, at forhandlinger blev ført
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udelukkende på spansk.
Nu voxede hans stilling, nu udvidedes
hans ansvarsområde. Compagniets ledelse beslut
tede at opdyrke de store spansktalende markeder
i Sydamerika og Mellemamerika, og opgaven blev
betroet Knud Marstrand, som nu var udnævnt til
underdirektør. Det var ofte enorme værdier, der
skulle træffes aftaler om, fordi der blev forhandlet
om porteføljerne i mange selskaber tilsammen og
om genforsikring i flere led.

To ægteskaber
Knud Marstrand løsrev sig ikke fra Danmark,
selv om rejserne blev uforglemmelige indslag i
hans liv. Han boede ti måneder af året i hjemlan
det. Her havde han sine venner og sin omgangs
kreds. Her havde han sit hjem og sin hustru og
sin lille datter, for han var for længst blevet gift.
Den udvalgte var en overlægedatter,
Merete Monberg8. Trods hans rejseliv havde det
unge par en god tilværelse i deres rækkehus;
men hendes diabetes (medfødt sukkersyge)
svækkede hende; aborter og dødfødseler gav
dybe sorger, og et benbrud medførte til sidst så
store komplikationer, at hun i 1964 svandt hen.
Knud var nu som 40-årig alene med par
rets 9-årige datter, Cathrine. Endnu levede bed
steforældrene på begge sider, så når arbejdet helt
lagde beslag på Knud, var den lille datter ikke
overladt til sig selv. Ud over familieforbindel
serne havde Knud også vennerne. Dermed tager
vi hul på et nyt kapitel.
Fra de tidlige ungdomsdage hørte Birte
Qvistgaard 9 til Meretes og Knuds vennekreds,
men strax efter sin studenterexamen i 1946
forsvandt hun pludselig ud af deres horisont.
Det hang sammen med, at hendes far fik det
ærefulde job som marineattaché i dét land, som
- ene af alle i vor del af verden - havde holdt
stand mod den sejrsberuste tyske militærmagt.
Birte flyttede strax efter studenterexamen over
til forældrene i London, og først i 1951 vendte
hun hjem til Danmark, da hendes far også var
vendt hjem og var blevet udnævnt til Danmarks
første forsvarschef med rang af admiral.
Hendes ungdomsvenner viste troskab
over for hende og hun over for dem. Knud og

Ung og nyansat i “Compagniet".

Merete var blandt de første til at genknytte for
bindelserne. Et af Birtes aktiver var det herlige
sommerhus ved Gilleleje strand, - et yndet ud
flugtsmål for hendes venner. Men hun var også
begunstiget af, at hun selv var en højst usædvan
lig ung pige.
Hun var et mangesproget talent. I engelsk
sikrede hun sig den højeste autoriserede kompe
tence, i andre sprog styrede hun selv sin sprog
lige uddannelse. Fra sin hjemkomst til Danmark
som 24-årig og igennem de næste tyve år var hun
uden ophør i gang med at udvikle sin sprogkapa
citet i så forskellige sprog som fransk og russisk.
Der gik nu over tolv år fra hendes hjem
komst, da mistede Knud sin første hustru. Det
var Birte Qvistgaard, der blev hans anden. De
blev viet nytårsaftensdag på tærskelen til 1966.
Det blev et stille bryllup, for døden havde også
for nylig ramt Knuds far. Men admiralen ville
gerne se sin datter gift i sin egen kirke, så ram
men var intet mindre end Holmens kirke; kun
de allernærmeste var til stede. Godt et år senere
fødtes deres søn, Peter Marstrand, men Birte
overkom at have deltidsarbejde. Og nu var der
en omvæltning på vej i den lille families liv.
Knud var efterhånden ikke tilfreds i
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Reassurance-Compagniet på grund af interne
stridigheder og manglende mulighed for avan
cement. Uden selskabets vidende arbejdede han
hen imod at gå nye veje. I al hemmelighed ud
dannede han sig 1966-1969 i fransk på dét, som
dengang hed translatørskolen. Selv om han fra
sin barndom medbragte en god ballast i fransk,
var uddannelsen en stor belastning ved siden af
det daglige arbejde.
Vi behøver ikke gætte mange gange for at
forstå, hvem der havde en afgørende finger med
i hans planer. Allerede før sit ægteskab med ham
havde Birte Qvistgaard selv studeret ved transla
tørskolen, taget examen og fået beskikkelse som
translatør og tolk i engelsk. Som hans hustru
vidste hun, hvad hun rådede ham til; og tilmed
var hun netop i disse år selv ansat som under
viser på translatørskolen. Hendes indflydelse på
ægtefællen kan nok ikke overvurderes.
1 1969 blev han færdig, oven i købet uden
at hans arbejdsgiver vidste noget derom. Selv da
han skulle til de afsluttende prøver, søgte han
blot en kort ferie.

Danmark og det danske folk, da dét problem
meldte sig, om vort land skulle indgå som med
lem af den europæiske union. Man kaldte den
det europæiske fællesskab for at mildne lyden.
I løbet af 1960’serne rasede debatten frem og
tilbage i offentligheden, i aviser og tidsskrifter,
i Folketinget, i de politiske partier. Nogle par
tier var pro, andre var contra. Andre kunne slet
ikke bestemme sig, og det var med god grund,
for mens et nej senere kunne gøres om, betød et
ja til syvende og sidst en uomstødelig afgørelse,
hvorfra et tilbagetog var umuligt. Det var særlig
landets største politiske parti, som i sin midte
oplevede dette dilemma, og partichefen Jens
Otto Krag, som også var landets statsminister,
måtte anvende al sin politiske kunst og balance
evne, al sin snedighed og alle sine talegaver, for
gradvist, lidt efter lidt, år efter år, at fremtrylle et
vaklende flertal i sit parti for at lægge spørgsmå
let ud til folkeafstemning i 1972. Og ingen vid
ste, om dens resultat ville blive et ja eller et nej.
Skal? Skal ikke?

Skal? Skal ikke? Det var det store spørgsmål for

Tyve år i Bryssel

Knud Marstrand omkring flytningen til Bryssel.

Malerens linie

Det nye europæiske samarbejde blev styret af
den såkaldte europæiske Kommission i Bryssel;
den var også en slags lovgivningsmagt, som al
lerede havde udstedt mange direktiver, der var
blevet gældende lov og ret i alle medlemslande
ne. Det meste var skrevet på fransk, som dengang
var det dominerende sprog, fordi England ikke
var med i samarbejdet. Nu var det nødvendigt at
få lavet oversættelser til dansk af de direktiver
osv., som var fremkommet hidtil. De ville jo i gi
vet fald få gyldighed også i Danmark, og så måtte
Folketinget kunne læse, hvad der stod i dem.
Hvor mange danske politikere forstod fransk?
Så var det, at stillingerne som oversæt
tere i Bryssel blev oprettet. Men de var ikke
Danmarks egen private sag. Det var derimod den
europæiske Kommission, der - ligesom over for
andre sprogområder - havde til opgave at skabe
autoriserede oversættelser. Kommissionen op
rettede en afdeling for oversættelser til dansk,
og ved den blev der nu opslået nogle stillinger,
deriblandt en chefstilling, men alle stillingerne
var kun for eet eneste år, mens forhandlingerne

187
med Danmark stod på.
Knud søgte chefstillingen. Men hvad var
det egentlig for en stilling? Var der fremtid i den?
Ansættelsen var kun for året 1971, så skulle sagen
være afgjort. Men det blev den ikke. De danske
myndigheder vidste ikke ud eller ind, Folketinget
debatterede og debatterede, og da året var slut,
var spørgsmålet stadig uafklaret. Hele sagen blev
sendt til folkeafsstemning i efteråret 1972, så de
midlertidige stillinger i oversættelsesafdelingen
måtte forlænges - midlertidigt. Knud havde mødt
megen forståelse og velvilje i Compagniet, som
havde bevilget ham et helt års orlov, så at hans
stol i selskabet stod ledig til ham, hvis han ville
vende tilbage. Men yderligere et år? Man var lang
modig med ham.
Så kom folkeafstemningen, 63% for,
37% imod. Statsministeren rejste til Bryssel og
holdt sin tilslutningstale. Han behøvede ikke
translatørhjælp; han holdt ikke talen på dansk,
som han kunne have gjort; han holdt den på
engelsk til franskmændenes store fortrydelse.
Det var modigt af Knud, at han havde satset
på den højst usikre stilling i Bryssel. Men enden
på historien kender vi nu. Hans afdeling for over
sættelser til dansk måtte snart udvides med kyn
dige folk på specielle områder, bl.a. økonomer,
jurister, teknisk uddannede, agronomer, folk med
samfundsvidenskabelig eller historisk uddan
nelse, alt sammen for at skabe rigtige og holdbare
danske udgaver af de gældende dokumenter. På
et vist tidspunkt var der hundrede medarbejdere
i afdelingen. Han selv blev i alt korthed kaldt
cheftranslatør. Bag denne betegnelse gemte sig
den kendsgerning, at han havde ansvaret for vort
danske sprogs rolle i det europæiske samarbejde,
så at dansk blev passet og plejet og fik gode og
rigtige udtryk og formuleringer.
Som chef for den danske oversættel
sesafdeling mødte Knud mange af de samme
problemer, som andre i lederstillinger. Kvinder
gik på barselsorlov, hvordan skulle midlertidige
reserver findes, som opfyldte betingelserne? Når
der skulle ansættes nye medarbejdere, krævede
Kommissionen højt uddannelsesniveau og der
efter længst mulig erhvervserfaring, men mange
danskere kører et andet løb og får erhvervserfa
ring samtidig med et langt uddannelsesforløb,
hvordan så få adgang? Så var der problemer med
fagforeninger, med sygeforsikring, selvfølgelig
også indbyrdes misundelse og brødnid, for ikke

alle 70 ansatte akademikere kunne jo få de efter
tragtede få stillinger som gruppeledere, revisorer
eller koordinatorer. Foruden det faglige overan
svar indeholdt ledelsesfunktionen her ligesom
andre steder en masse daglige anstrengelser for
at skabe fred i lejren og sikre et rart og tillids
fuldt samarbejde.
Arbejdet blev forstyrret af alt for hyppige
flytninger. Snart bestemte de højere myndighe
der, at afdelingen skulle have til huse på én eta
ge, så på en anden, snart i én bygning, snart i en
anden, snart i én gade, så i en anden. Placeringen
af det stadig voxende kontorinventar med sags
mapper og arkiver var et mindre problem ved
flytningerne end tildeling af vinduespladser el
ler det modsatte til medarbejderne.
Det var vigtigt at have nært samarbej de med
andre sproglige instanser på det danske sprogs
område, hvad enten i Danmark eller udenfor.
Det halvofficielle Dansk Sprognævn kom i første
række. Desuden skulle der samarbejdes med
Europaparlamentets danske translatører og med
dem i Ministerrådet. Det var også vigtigt, at alle
i afdelingen ikke nøjedes med dét dansk, som
de kendte, da de startede på jobbet år tilbage.
Sprogudviklingen i Danmark skulle man holde
sig å jour med ved at læse bøger, fagtidsskrifter,
aviser ugeblade osv. “It is important that we do
not close ourselves in our own circles here”'0.
Hans hustru udtrykte selv sin situation
sådan, at hun som det tynde øl fulgte med til
Bryssel. Man må ikke glemme, at hun opgav den
karriere, hun havde skabt sig i Danmark, hvor
hun havde taget uddannelse i simultantolkning
og havde nedsat sig som autoriseret translatør og
var ved at opbygge en kundekreds af erhvervs
virksomheder.
Men inden længe skabte Birte Qvistgaard
sin egen karriere i Bryssel.
I mange år var hun chef for den såkaldte
glosargruppe, som publicerede specialglosa
rer på de ni sprog, som dengang var aktuelle:
fransk, engelsk, tysk, italiensk, nederlandsk,
dansk, spansk, portugisisk og græsk. Et glosar
var en omfattende nisproget ordbog inden for
et bestemt fagområde, toldvæsen, socialforsorg,
offentlig økonomi osv. Hun ledede udgivelsen af
sådanne nisprogede glosarer.
I de sidste tre år, inden familien flyt
tede tilbage til Danmark", var hun chef for
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terminologicentraleniBxyssei, dvs. den samlende
instans, som autoriserede, hvad bestemte ord
hed på de dengang aktuelle ni sprog i unionen.
Hun fik også ansvar for oversættelsestjenestens
edb-anvendelse, for nu overtog elektronikken
mere og mere af ordbøgernes rolle.

Vi starter med lås,
der i flertal er låse,
men flertal af gås er gæs,
ikke gåse.
Vi taler om fod,
er der fler, siT vi fødder,
Men skønt vi si’r flod,
siT vi aldrig flødder.

En anden mærkværdighed
er her til lands,
at i tredje person si’r man
han, ham, hans.
Er det sund logik
-ja, jeg spørger kuns -,
at man ikke om kvinder si’r
hun, hum, huns.

Redningen af det Marstrandske
familie-billede

Birte f. Qvistgaard efter flytningen til Bryssel.

Da Knud tog afsked fra Bryssel i 1986,
blev det markeret ved, at hans medarbejdere lod
trykke en morsom publikation. Dens titel var
“Målløse Tidende” med tilføjelsen “Udkommer
kun ved særlige lejligheder”. De vittige hen
tydninger deri til bestemte situationer og spe
cielle forhold har vi desværre ikke her nogen
forudsætning for at få udbytte af, men følgende
almene linier kan more alle:

Malerens linie

Maleren Wilhelm Marstrands familiemaleri viser
os en stue, derinde sidder Nordmandens gamle
enke, Petra, omgivet af deres sønner12. Billedet
blev sendt til Dansk Vestindien som bryllupsgave
til den ældste af hendes 5 sønner, Otto. Her hang
det i utallige år. Efter hans død blev det i 1910
hjemkøbt til Danmark af slægtens rigeste mand,
Troels d.y. (1854-1929). Men ved sin død efterlod
han sig et forbløffende testamente. Han havde
bestemt, at maleriet ligesom andet indbo skulle
sættes til salg, så muligvis ville billedet nu
forsvinde ud af Marstrand-slægten. Hans søn Otto
Marstrand (1898-1985) var imidlertid udpræget
slægtbevidst, han tilbagekøbte simpelthen
billedet. Hans datter Merete arvede det, men
ville gerne sælge det, helst direkte til et museum,
hvor alménheden kunne få glæde af det. Men en
udygtig advokat forplumrede sagen, så han fik i
2001 overgivet billedet til et auktionshus, som
han havde en særlig tilknytning til.
Som det skulle vise sig, var advokatens
plan bekostelig. Fx fik Merete pålagt udgifter til
konservator osv. Den kommende køber skulle
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Knud Marstrand i chefstolen i Bryssel.

derimod efter reglerne betale andre beløb, salær,
statsafgift. Sælgerens nettoudbytte kunne næsten
svinde ind til blot halvdelen af det beløb, som den
kommende køber måtte punge ud med. Meget
afhang nu af, om der meldte sig en velbeslået
køber, måske har advokaten forestillet sig en
nyrig børshandler eller ejendomsspekulant.
Det var maleriets skæbnetime. Alt kunne ske.
Skulle det Marstrandske familiebillede virkelig
sælges til en tilfældig rigmand? Men Gud
ske lov! Maleriet blev tilbagekøbt til slægten.
Redningsmanden var Malerens oldebarn, Knud
Marstrand (f. 1924) sammen med hustruen
Birte Qvistgaard. Faktisk blev det endelige bud
afgivet af hende. I deres smukke hjem fik det
berømte maleri sin velfortjente plads. Man må
håbe, at et anerkendt museum, som Glyptoteket
eller Hirschsprungs, i givet fald vil holde deres

søn skadesløs for forældrenes redningsaktion.
Det giver et falsk billede af handelen blot at
konstatere, at auktionen endte ved 300.000 kr.
Den nettopris, der blev tilbage til sælger, var
nærmere 200.000, mens købers bruttopris sneg
sig op i nærheden af 400.000.
Knud Marstrands personalhistoriske vi
den var legendarisk. Han gemte et stort fond af
svundne slægtleds overleveringer, og hans egne
erindringer om personer, han havde mødt, var
uudtømmelige. Når han øste ud af sin viden,
kunne der være tilhørere, som trættedes under
vejs, for når han fortalte, skete det med utallige
sidespring og med udførlige redegørelser for
biomstændigheder. Men efter de mange svinkeærinder vendte han altid frelst tilbage til ho
vedlinien. Den tilhører, som havde tålmodighed,
blev rigt lønnet.
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Noter vedr. Knud Marstrand
1 Lillesøster og lillebror
Se slutnote i tidligere kap. om deres far, Paul Marstrand.
2 Mit hjertebarn
Brev af 8. juli 1927 til Paul Marstrand (i Grækenland) fra
hans hustru Dorrit f. Hedegaard.
3 Sluttelig til Danmark
Familiens og derved Knuds omflytning var mere kompli
ceret end skildret i texten. Rækkefølgen var: Marokko,
Danmark, Grækenland, Danmark, Marokko, Danmark.
4 Sengeløse
Da familien i 1935 endelig ville bosætte sig i Danmark,
var der også meget flytteri. Først boede Knud med sin mor
i Helsingør, derefter på Sortedamsdosseringen i Kbhvn.,
hvor Knud og hans små søskende fik legekammerater fra
det tilstødende Nørrebro, men dét sprog, som de derved
lærte, huede ikke deres forældre. 1 1936 flyttede familien,
hvis økonomi var anspændt, til et stråtækt hus i Sengeløse,
som var en billig bolig, men upraktisk beliggende.
5 Dér kom Knud ikke i skole
Han kom til optagelsesprøve på det stedlige gymnasiummed det gamle navn Helsingør Højere Almenskole, og
her gik han et par måneder i skole. Men da familien flyt
tede til Kbh., kom han ved sin mors energiske indsats i
Metropolitanskolen, og dér forblev han elev, selvom fami
lien allerede det flg. år flyttede til Sengeløse.
6 Skildringer i dansk literatur
Ikke mindst Hans Scherfig: Det forsømte forår (1940).
7 Knud blev udvalgt
Først aftjente Knud sin værnepligt som marinesoldat 19451946. Et inspektionsskib blev sendt til Grønland, som der
under krigen ikke havde været skibsforbindelse med. Det
lykkedes Knud at komme til Grønland i 4 måneder af sin
tjenestetid. Han gjorde tjeneste ved forplejningen.
8 Merete Monberg
Se slutnote.
9 Birte (Edith) Qvistgaard
Se slutnote.
10 “Not our own circles”
Interesserede henvises til det lange interview med Knud
Marstrand i Kommissionens flersprogede månedsblad,
hvis danske navn var Personaleposten, (eng. Staff Courier,
fr. Courtier du Personnel), Nr. 405, 14. sept. 1979.
11 Flyttede til Danmark

Malerens linie

Ægtefællerne tog ikke afsked fra deres stillinger i Bryssel
på samme tid, han i 1986, hun i 1988. Årsag til forskellen
var privatøkonomiske forhold.
12 Familiebilledet
Billedet blev sat til salg af sønnedatteren af Troels d.y.,
grundlæggeren af fabrikken Glud og Marstrand, bekendt
for sit køkkengrej, særlig den berømte kaffekande, som
blev kaldt Madam Blå. Det var ham, som i 1910 havde
købt maleriet hjem til Danmark fra England for 2000 kr.
Knud Marstrand købte billedet for 350.000 kr. De to beløb
var ikke væsensforskellige, begge svarede til en faglært
arbejders løn i halvandet år.

Slutnote
Knud Marstrand var 1. gang gift med Merete Monberg
(1927 Garnisons-1964).Hun og hendes søster var adoptivdøtre af ortopædisk overlæge, dr. med. Anthon Monberg
(1892-1974). Begge pigerne led af uhelbredelig sygdom.
Merete var syg af medfødt diabetes. Hendes søster blev
ramt af polio (børnelammelse) og haltede noget; overlæ
gen havde personligt opereret hende flere gange. Merete
Monberg var uddannet laboratorieassistent og havde været
på korte studieophold i USA og Belgien.
Knud Marstrand var 2. gang gift med Birte Qvistgaard (f.
1927) dtr. af admiral Erhard J.C.Qvistgaard (1898-1980).
Han var opkaldt efter sin far, sognepræst i Rorup ved
Roskilde, Erhard Qvistgaard. Han sluttede sin karriere
med stillingen som admiral og forsvarschef (1950-1962).
Gift 1. gang (1924) m. (Anna) Rose Laage-Petersen (19001998); i ægteskabet var der 3 børn, en søn og to døtre; søn
nen Niels faldt som 27-årig 1952 i Koreakrigen. Skilt 1974.
Gift 2. gang (1975) med Telse Thalbitzer.
Knud Marstrand fik 2 børn.
1. I ægteskabet med Merete Monberg en datter, Anne
Cathrine Marstrand, f. 1955 (Rigshosp./Skovshoved),
Fransk uddannet gymnasielærer i Frankrig. Hun fik 2
børn i partnerskab fra 1984 med Patrick Duczman, fransk
tandlæge. Bosat i Frankrig. Børnene bærer familienavnet
Duczman.
2. I ægteskabet med Birte Qvistgaard en søn, Niels Peter
Qvistgaard Marstrand, f. 1967 (Rigshosp. /Holmens).
Fransk skolegang i Belgien. MA Oxford (filosofi og mo
derne sprog), MA Yale (international politik), politisk
filosof, forfatter.
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CARL Gunnar MARSTRAND (f. 1927) er yngste søn af Malerens yngste sønnesøn Paul Marstrand
(1895-1965). Denne havde til hensigt at opkalde begge sine sønner efter sine to brødre, Knud og
Gunnar, som blev myrdet i Rusland i 1918, og hvis tragiske historie er fortalt i kapitlet om Malerens
søn og hans hustru Thyra. Faktisk fik det ældste barn navnet Knud (1924), men den yngste søn,
som her omhandles, blev født og døbt i 1927, da hans far var rejst til Grækenland i Folkeforbundets
tjeneste, så at hans mor Dorrit tog spørgsmålet om navnet i sin egen hånd og skrev til faderen: “Jeg
synes han skal opkaldes efter Far (dvs. drengens morfar) og hedde Carl!“'. Hans far ville imidlertid
stadig have barnet opkaldt efter den anden af sine to myrdede brødre og have ham døbt Gunnar, men
det var vanskeligt for ham at dirigere sagen nede fra Grækenland, og det endte med, at Dorrit få uger
før barnedåben kategorisk skrev: “Saa kalder vi drengen baade Carl og Gunnar!“, og derved blev det.
Men Carl blev sat forrest i navnerækken, og ved dét navn blev han oftest kaldt.

CARL Gunnar MARSTRAND (f. 1927),
Malerens yngste oldebarn
Han var et uønsket barn og blev behandlet som
sådant. Da hans mor efter fødsel og barnedåb
gjorde sig klar til at rejse til Grækenland, ville
hun ikke have ham med. “Nej, man rejser sande
lig ikke saa langt med en Nyfødt: Skiften, Mælk,
Uro, Snavs og meget andet”.

Hun anbragte derfor, som vi har set, den
lille nyfødte på et børnehjem. Hendes synspunkt
har vi læst tidligere: “Det spæde Barn fordrer jo
kun kyndig Pleje som en lille Maskine. - Jeg vil
ikke høre eet Ord om, at jeg er en Ravnemor”.
Her i dette kapitel er den interessante person
ikke hans mor, for hende har vi allerede hørt om
i et tidligere kapitel.
Den interessante er Carl, så enhver af
mine læsere vil stille det spørgsmål: Hvad blev
virkningerne for drengen af sådan en behand
ling? I stedet for hans mor var der ikke engang en
amme, han kunne forholde sig til. Der var kun en
flaske. Hans lille seng var blot en blandt mange i
den propre og hygiejniske børneinstitution.
I datiden såvel som i nutiden mener fag
folk, at et lille nyfødt barn ikke har godt af at
blive taget fra sin mor. At fjernelsen varer så lang
tid som 2 år, er voldsomt, og at drengen ikke bor

i et hjem, men på en institution, kunne blive
skæbnesvangert.
En lille drengs manglende samvær med
sin mor i den spæde alder kunne føre til, at han
ikke alene blev følelseskold, men fik et sygeligt
følelsesliv og måske blev en ansvarsløs person.
Men sådan gik det ikke, hvilket man ikke kunne
takke forældrene for.
Langt om længe, da han var 3 år, fik Carl
lov til at bo ganske kortvarigt hos sin mor og far,
da de i 1930 for 2. gang bosatte sig i Marokko.
Men samværet blev brat afbrudt, for i efteråret
1931 mente forældrene pludselig, at de alligevel
ville sende to af børnene retur til Danmark. Den
ældste søn beholdt de hos sig, fordi han var de
res mors hjertebarn, som hun sagde. Men lillesø
steren skulle tilbage i pleje hos sin mormor, som
skrev, at hun længtes efter hende. Var der nogen,
der længtes efter Carl? Han blev i alt fald anbragt
hos sin farbror Vilhelm (1884-1955) og hans
hustru Mette i Kgs. Lyngby. Grunden til hans
hjemsendelse var, at han fik hoste af at bo i den
lavtliggende og fugtige del af Casablanca. Det
virker noget paradoxalt, at han derfor blev sendt
hjem til det fugtige, ofte tågede og disede danske
klima. Forældrene kunne let have taget hensyn
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til deres lille dreng ved at flytte uden for byen og
op i højderne eller op til det velegnede klima i
hovedstaden Ribåt, hvor arkitekten havde store
byggeopgaver.
Forældrene ville ikke have mere besvær
med de to små børn, så de rejste ikke med dem
til Danmark. De blev overladt til en barnepige,
som skulle følge dem med et skib fra Marokko.
Under turen i Biscayen blæste det op til storm,
hvorunder pigen var så fornuftig at binde begge
børnene fast til deres køjer.
Hvad var årsagen til, at Carls fjernelse fra
forældrene ikke fik ulykkelige konsekvenser? Vi
kan sætte navn på årsagen: Mette, som hun blev
kaldt, hans farbrors hustru, og farbror Vilhelm
selv. De var hjertensgode personer, ikke blot
kærlige, men forstandige og taktfulde over for
drengen. Hos de to fandt han det hjem, hans
forældre havde snydt ham for.
Hans farbror Vilhelm, slægtens store ge
nealog, var et højt begavet menneske, der var
blevet student allerede som 16-årig. Han tog
som givet, at folk af hans slægt udviklede sig på
samme måde som han selv, så han sendte alle
sine tre børn i skole som 5-årige, og Carl blev
behandlet ligesådan. Det var nok lovlig tidligt; i
alt fald måtte han sidenhen i skoleforløbet lade
sig forsinke et år for at svare til sine kammerater
i udvikling og modenhed.
Vilhelms og Mettes børn blev for Carl som
en flok store søskende. Af dem blev Carl meget
knyttet til den yngste af de to døtre2, som kun
var 6 år ældre end han, og han bevarede nær
tilknytning til hende hele livet.
Han var 8 år, da forældrene endelig i 1935
flyttede til Danmark, men da var der forlængst to
andre mennesker, som Carl kaldte mor og far. Så
nu skulle drengens tilværelse endevendes igen,
han skulle forenes med Marokko-slægtningene,
som han sidst havde set som treårig. Sikke en
omstillingsevne, disse mærkelige forældre har
forlangt af deres lille dreng! Familien fandt ikke
lige med det samme et blivende sted; men efter
et års forløb slog arkitekten sig ned i Sengeløse
som tidligere fortalt.

Drengeår i Sengeløse
Det var ikke særlig praktisk for hans far, arkitek
ten, og slet ikke for de tre børn at bo i Sengeløse.
Afgørende var imidlertid, at familien boede bil
ligt, for der var smalhals i hjemmet i de første
år, inden arkitekten begyndte at gøre sit navn
gældende.
Carl boede i Sengeløse fra han var 8 år til
han var 16. Hvordan opfattede han sin rolle over
for forældrene? Som ethvert andet barn i hans
situation måtte han ubevidst spørge sig selv: Er
det mig, der er noget i vejen med? Hans grund
holdning var, at han ville accepteres, og sådan
varede det hele barndommen - og ungdommen
med. Tilbage blev spørgsmålet: Har det været
min skyld? Men Carls mor lod sig aldrig mærke
med, at hun havde foretaget noget forkert, så hun
må psykisk have haft snævre grænser. Desværre
var hun var så taktløs, at hun bragte sig i et mod
sætningsforhold til sin svigerinde Mette, som i
de kritiske år havde været Carls bedste holde
punkt i hans barneår. De to brødre, Carls far og
hans farbror havde et fornuftigt forhold til hin-

Sengeløse skole. En af de årlige skoleudflugter.
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anden. Men da Mette og farbror Vilhelm holdt
familiefest i anledning af hans 60 års dag, måtte
de bede hans bror komme uden sin kone.
I Sengeløse kom Carl naturligvis
undertiden på besøg på de omliggende gårde,
men hans bedste legekammerat var hans kun et
år ældre søster Line. De gik begge to i Sengeløse
skole. De var ikke særlig flittige med at forberede
sig til skolen. Men undertiden forberedte
de næste skoledag på deres egen manér. Så
listede de ind på skolen en aftenstund, tømte
blækhusene fra børnenes skoleborde og fyldte
dem i stedet med vand. Eller de tog sig af
lokumsdørene, som ikke havde låse, men blot
en indvendig krog; de klatrede op på hver af de
mange døre og slog krogen i, så næste dag var
der “optaget” overalt.
Carls ældre bror var kommet på
Metropolitanskolen, som på den tid var flyttet
fra Frue Plads i det indre København ud på
Nørrebro. Og selv om Carl havde meget mindre
interesse end han for en boglig uddannelse, var
det deres forældres ønske, at også Carl skulle gå
i Metropolitanskolen, og det gjorde han fra 11
års alderen. Det var temmelig tidkrævende at
være skoledreng på dén måde. Han måtte tage
hjemmefra ved 7.3O-tiden for at cykle til Tåstrup
station, og det lyder måske ikke af at være særlig
tidligt. Men når man tager i betragtning, at det
var for at nå i skole kl. 9, når undervisningen
begyndte, og at denne sluttede kl. 15, og at
han først kom hjem hen imod kl. 17, så var det
ikke særlig praktisk at bo i Sengeløse og være
skoledreng på Nørrebro.
Hans fars manglende indtjening i den
første række år efter hjemkomsten til Danmark
prægede hjemmets husholdning, så der var ikke
råd til dyre fornøjelser. Til gengæld bød livet i
landsbymiljøet på gratis fornøjelser, som enhver
rask dreng kunne lide. Men han havde ikke tid til
dem på ugens 6 lange skoledage. Kun søndagene
var fridage, og så var der skoleferierne.

Carl (tv) og hans bror Knud (th) foran forældrenes hus i Sengeløse.

Carls flid i skolen var bemærkelsesværdig.
Snart tændte han røgbomber i den fjerneste
ende af skolegården og styrtede gennem
gymnastiksalen hen til den lærer, som havde
gårdvagt, og udbrød: Har De set, at det brænder?
med deraf følgende brandalarm. Snart opfandt
han i klasselokalet et sindrigt snoresystem, som
fik billederne på væggene til at danse. Men på
den faglige front var aktiviteten mindre. Han var
i flere år altid nummer næstsidst i sin klasse,
kun overgået af en senere berømt skuespiller
på Det Kgl. Teater3. Carl gik ikke i det 3-årige
gymnasium, men i den etårige realklasse og tog
real examen som 16-årig.
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En bybo i lære ved landbruget
Det var indtryk udefra og råd fra andre, som fik
Carl til at at gå i gang med en landbrugsuddan
nelse. Det havde ikke været skrevet i stjernerne,
at han skulle uddannes til at muge ud i kostal
dene og sprede møg på markerne.
En professionel uddannelse som land
mand var en langvarig sag, der strakte sig over
først 5 år og senere mere.
Carl var i praktisk arbejde som landvæ
senselev på forskellige små eller store land
brugsbedrifter på Sjælland, på Fyn og i Jylland.
“Man arbejdede som en karl og blev lønnet som
en elev”, sagde han. Lønnen var kost og logi plus
lidt lommepenge, der svarede til en fjerdedel af,
hvad en udlært karl fik.
Det var Det Kongelige Landhusholdnings
selskab, som formidlede lærekontrakterne, og
en væsentlig side af kontrakten gik ud på, at
landvæsenseleven hver aften skulle skrive en
kort arbejdsjournal ikke bare om sit eget arbejde,
men om dagens gang på gården som helhed.
Forholdene for landvæsenseleverne havde gjort
store fremskridt siden det forrige århundrede,
hvor karlekamrene var små uopvarmede rum
med halm i sengen. Nu boede landvæsenselever
på enkeltværelser med centralvarme. Dengang
var der ikke kvindelige landvæsenselever, men
der var piger som husholdningselever. Ligesom
på andre uddannelsessteder var det ikke accepterert, at piger og karle kom sammen dér, hvor
de boede. (Tilsvarende var der jo på højskolerne
særskilt sommerskole for piger og vinterskole for
karle; og i byerne var der særlige pigegymnasier
og specielle studenterkollegier for piger). Det var
naturligvis morsomst at være landvæsenselev på
en større gård, hvor der kunne være fx 5-6 elever,
så man havde kammerater at underholde sig med
om aftenen. Med pigerne mødtes man til høstfest
og andre fester i forsamlingshuset eller i høstak
kene.
Det er klart, at Carl følte sig handicappet i
forhold til de kammerater, der var voxet op som
børn på et landbrug. Han savnede al dén selv
følgelige viden, som kammeraterne havde om
arbejdet på en gård igennem døgnets rytme og
på de skiftende årstider. Han måtte spørge om
utallige detaljer, som de andre vidste besked om
på forhånd.

Malerens linie

Man kan sige, at både gennem barndom
men og ungdommen måtte Carl kæmpe for at
blive anerkendt på lige fod med de andre. Sådan
var det i barndomshjemmet, hvor han ikke havde
været anerkendt sådan som sin bror, men havde
måttet leve adskilt fra forældrene i mange år og
derefter senere skulle gøre sig umage for at få en
ligeværdig plads i familien, hvis han nogensinde
fik den. Og sådan var det nu igen, fordi han ikke
som de fleste andre var voxet op ved landbruget,
men måtte anstrenge sig for at slå til og gradvis
blive accepteret på lige fod med kammeraterne,
der så at sige havde fået det hele ind med mo
dermælken. Kampen for ligeværd blev en del af
Carls skæbne her i livet.
Efter de 4 år som landvæsenselev skulle Carl,
der nu var 21, på en landbrugsskole. Valget faldt
på Lyngby Landboskole, som lå i Nordøstsjælland
i nærheden af forældrenes hjem. Carl kunne bo
hjemme, dog syntes forældrene, at han skulle
betale lidt for kost og logi af den lille arv, han
havde fået efter sin mormor. Men han bestemte sig
for at bo på skolen, selv om det kostede lidt mere.
Her oplevede han et kammeratliv med hundrede
andre unge mænd. En detalje i skolens regler var,
at der ikke måtte være radioer. Nutidens unge,
hvis hørelse konstant er udleveret til elektroniske
medier, kan sikkert vanskeligt tænke sig tilbage til
hundrede unge på en skole, hvor lydene helt var
domineret af samværet med andre mennesker og
deres stemmer.
Afgangsbeviset fra skolen var en blanding
af karakterer i de forskellige fag og vidnesbyrd.
Hermed var Carl færdig med sin uddannelse.
Han kunne gå ud i landbruget som fuldt faglært.
Og når tiden blev moden, og når han kunne
skaffe fornøden kapital til investering, havde
han forudsætningerne for at etablere sig på sin
egen gård.

To nygifte i et telt
Det var mindre ham selv og mere hans forældre,
som nærede ambitioner om, at han skulle tage
en videregående uddannelse på Den Kongelige
Veterinær- og Landbohøjkole i København.
Optagelsen til studiet skete ikke ved en opta
gelsesprøve, men på grundlag af vurderingen
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fra den landbrugsskole, den unge mand var
blevet uddannet på, altså i dette tilfælde skolen
i Lyngby. De studerende fordelte sig på forskel
lige uddannelser inden for skovbrug, kvægbrug,
mejeribrug, planteavl, havebrug og lign, foruden
landmåling og veterinærvidenskab. Efter 3 år på
landbohøjskolen blev Carl i 1952 landbrugskan
didat.
På dén tid var der overproduktion af
landbrugskandidater, så arbejdsløsheden blandt
dem var stor. Carl brugte megen tid på at skrive
ansøgninger forgæves, og foreløbig fik han kun
kortvarige ansættelser af midlertidig karakter.
Det vigtigste, der skete for ham i disse
år, var, at han gennem en studiekammerat traf
den pige, som han giftede sig med et par år
senere. Hun hed Marianne Neergaard4, og hun
var en selvstændig og veluddannet pige. Hun
var student fra Zahles Skole i København, og
den var en af de pigeskoler, som samfundets
overklasse udvalgte sig til deres begavede døtre.
Det var en usædvanlig god skole, men det hang
naturligvis også sammen med, at eleverne næsten
allesammen kom fra hjem med stor horisont og
betydelig baggrundsviden.

Det kan ikke have været for den sociale
karrieres skyld, at Marianne Neergaard knyttede
sig til Carl, for det kneb for ham overhovedet at få
et fast arbejde. Hun selv var uddannet i havebrug,
og da hun traf Carl, havde hun været havebrugselev i tre år og var begyndt på Landbohøjskolen.
De to blev formelt forlovede, som man endnu
gjorde i nogle få samfundsgrupper dengang, men
hun gjorde sin uddannelse færdig og blev i 1954
kandidat som hortonom (havebrugskandidat).
Da de giftede sig året efter, var Carl ansat i
Hedeselskabet og foretog jordbundsundersøgel
ser nogle steder i Jylland. På grund af dette arbej
de tog parret i de første måneder efter brylluppet
bolig i et telt, som de flyttede rundt med i Salling
og andre egne umiddelbart syd for Limfjorden.
Mariannes familie havde ikke rod i
landbruget, men hun var ikke desto mindre
datter fra en herregård. Den hed Førslevgård og
lå ved Fuglebjerg på Vestsjælland. Gården var på
en interessant måde tilfaldet hendes far5. For at
forstå Mariannes baggrund er det nyttigt for os at
kende lidt til hendes far.

Carl Gunnar Marstrand som ung.

Hvor kom hun fra?
Wenzel Neergaard havde været løjtnant ved
livgarden, da han som 25-årig påtog sig præcis
den samme slags humanitære arbejde, som vi
tidligere i denne bog har set, at Carls far påtog
sig i Rusland. Det var i 1917. Inden tyskernes
nederlag over for de allierede vestmagter i 1918
efter den 1. verdenskrig, havde Tyskland i 1917
besejret Rusland, som var i kaos på grund af
den fremvoxende kommunistiske revolution. De
tyske eller østrigske soldater, der var i russiske
fangelejre, ville Røde Kors nu hjælpe ud af det
revolutionshærgede Rusland, dersom de var
invalider. Her havde Danmark gennem Røde
Kors tilbudt assistance. Hvorvidt de virkelig var
invalider, eller om Carls far havde ret i, at “ikke
alle var invalider”6, skal her lades usagt. Men hvis
Carls far havde ret, kunne de tyske og østrigske
soldater, som sendtes hjem, desværre undertiden
sættes ind på vestfronten netop mod de magter, som
ville kunne hjælpe Danmark til at blive genforenet
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dannet ved landbruget, var landbrugsspørgsmål
det naturlige samtaleemne. Det var det ganske vist
ikke hos den ældre bror, men onkelen befandt sig
godt sammen med den sympatiske løjtnant af gar
den og hans interessante og livlige hustru i deres
beskedne taglejlighed. I 1924 blev først den ene
bror og så den anden inviteret på genbesøg hos
onkelen på hans gård Førslevgård. Først kom dén
bror, som selv var landmand. At noget var lidt i
uorden ved gårdens bil, lod han sig ikke påvirke
af, for det var ikke hans anliggende, og han gik
ikke op i småting. I påsken kom broren Wenzel og
hans unge norske kone. At der var lidt i uorden
ved gårdens bil, lagde han strax mærke til og re
parerede fejlen. Han viste sig som en praktisk fyr,
der havde forstand på traktorer og mejetærskere.
Året efter døde onkelen, som var barnløs. Det var
noget af et eventyr, at han i sit testamente havde
bestemt, at den 32-årige Wenzel Neergaard skulle
arve ham."Og saa blev han Konge med sin Kone
og en Krone og sad paa Trone. Og det har vi lige
ud af Oldermandens Avis, - den er ikke til at stole
paa.”

Marianne f. Neergaard med datteren Camilla. 1963.

med Sønderjylland. Disse hjemtransporter, som
unge danske af idealistiske grunde påtog sig at
hjælpe med, kostede livet for Carls to farbrødre,
der blev myrdet af kommunisterne.
I slægtsammenhængen er det mærkeligt
og interessant, at både Carls far og hans svigerfar
- uden at kende hinanden - har været med per
sonligt i disse kaotiske begivenheder i Rusland
ved slutningen af den 1. verdenskrig for snart
hundrede år siden. For historiens skyld nævnes
det her.
Den unge Wenzel var teknisk og mekanisk
interesseret. Han arbejdede i sin fars ingeniør
firma, som tog sig af installering af rindende vand,
vandklosetter og ikke mindst centralvarme, som
på den tid endnu var nyt i Danmark. Hans bror
var derimod gået en anden vej, han var land
brugsuddannet. I begyndelsen af 1920’rne fik
begge brødrene besøg af en onkel fra en stor gård
vestude på Sjælland. Hos dén bror, som var ud
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Nogle måneder efter, at Marianne som nygift
flyttede ind hos Carl i hans telt, forlod det unge
par dog teltlivet. Han havde fået et fast arbejde
ved export af jerseykvæg og fik sin bopæl først i
Åbyhøj ved Århus, senere i Middelfart. Det var
et omflakkende liv at føre udenlandske opkø
bere omkring for at se på kvæg i hele landet fra
Vendsyssel til Bornholm. Dette rakkerliv varede
i 12 år, medens Marianne fødte og op fostrede 4
små piger, så hun havde mildest talt også hæn
derne fulde.

3 år i Botswana
Begge to havde mod på at tage til udlandet, så
Carl søgte en interessant stilling i Danida, dvs.
udenrigsministeriets afdeling for hjælp til un
derudviklede lande. Han fik den, og nu rejste de
til Afrika med fire små piger i alderen fra 2 til 10
år, som kom til at få deres første skolegang i en
engelsksproget skole sammen med børnene fra
andre udenlandske familier.
Kort efter år 1900 havde en gruppe kloge
negerhøvdinge fra Botswana haft forhandlinger i
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London med imperiets myndigheder, og det lyk
kedes for dem at få landet løsrevet fra Sydafrika,
som var svækket efter boerkrigen. Herefter fik
landet status som et britisk protektorat, som stod
direkte under London og ikke under de sydafri
kanske myndigheder. I 1966 blev landet selv
stændigt. Den nye republik var et kæmpeland,
800 km på hver led, større end Spanien eller
Frankrig, men det meste var kun busksteppe og
derfor temlig uegnet til landbrug. Andre egne var
for en stor del opfyldt af ubeboelige saltsletter,
og minedriften var kun i sin vorden. Den bed
ste del af landet var et savanneområde mod øst,
hvor landbruget hovedsagelig var ejet af hvide
sydafrikanere. Det store land havde dengang kun
omkring en million indbyggere, hvoraf under een
procent var hvide, men landet var økonomisk
afhængigt af den hvide herskerklasse i de to ra
cistiske omgivende stater Sydafrika og Rhodesia
(senere Zimbabwe), begge med en gammel kolo
nial samfundsorden. Den gangbare møntfod var
den sydafrikanske.
Efter at Botswana var blevet en selvstæn
dig republik i 1966, forsøgte nogle lande i den
rige del af verden, bl.a. Danmark, at gennemføre
støtteprojekter, og det var derfor, at Carl nu i
1967 var kommet herned med Marianne og deres
fire småpiger. Kontrakten gjaldt for tre år.
Dét projekt, som Carl blev sendt ned til
som såkaldt “expert” blev opretholdt med uden
landsk støtte og var efter sine to grundidéer et
skole- og produktionskollektiv. Lad os se på
disse to ideers virkeliggørelse.
For det første skolelivet. Det var bygget op
om Swaneng Hill School. Her var samlet henved
hundrede negerdrenge, som var i alderen 12-19
og kun havde haft en sporadisk eller dårlig sko
legang. Her gik de nu tre år i skole. Drengene sov
alle i en stor sovesalsbygning, de spiste i et fæl
leskøkken, som de selv styrede, og i skolen lærte
man dem at regne og søgte at udrydde analfabe
tismen. Men de blev først og fremmest oplært
uden for skolebygningen, dvs. i praktisk arbejde.
Drengene var i starten ofte ubehjælpsomme i
praktisk henseende, så hvis der skulle graves,
var der en, som gravede, og fire-fem interesse
rede tilskuere. Men det lykkedes da at lære dem
at håndtere en spade og at køre med en trillebør.
Det store spørgsmål var, om det også lykkedes
dem at tilegne sig en viss selvdisciplin, præci
sion og arbejdsmoral og ansvarsfølelse.

For det andet produktionen. Den anden
side af grundidéen var, at det var gennem deres
produktion, at drengene skulle skabe økonomisk
grundlag for deres egen skolegang. Rundt om på
skolens område fandtes der forskellige “briga
der”, dvs. produktionsenheder. Den største var
landbrugsbrigaden, som satsede på malkekvæg
og havde en stald med o. 80 malkekøer. Der var
nært samarbejde mellem brigaderne. Når der
havde været slagtning, gik skindene til garvebrigaden. Angora-gedernes uld blev behandlet
i textilbrigaden. Mekanikerbrigaden reparerede
pumperne og den enlige lille Ferguson traktor.
Bygningsbrigaden byggede huse og stalde.
Men landbrugsbrigaden var kernen i foreta
gendet og kernen i idéen. Hele projektet havde til
formål at skabe en mælkeproduktion i Botswana,
som ellers havde importeret al sin mælk fra de hvi
de farmere, som fra gammel tid havde tilegnet sig
den gode jord i de tilgrænsende egne af den syd
afrikanske stat. For at skaffe mælk til Botswanas
befolkning var al nødvendig mælk blevet impor
teret over lange strækninger fra Sydafrika til be
handling på et mejeri i Botswana. Den sag skulle
nu ændres, og det var baggrunden for, at Carl var
udsendt som “expert”. Det blev hans indsats at
udvælge og indkøbe egnede malkekøer i nabolan
dene og derefter naturligvis at holde dem i live og
få mælk ud af dem. Der blev på Swaneng Hill byg
get stalde og 2 pumpestationer, så at der var til
strækkelig vand til dyr og mennesker. Bogstavelig
talt med egne hænder fik Carl konstrueret et
mejeri; pasteuriseringen foregik ved, at de fyldte
mælkejunger blev sat ned i gamle olietønder med
vand, som blev opvarmet over bål med brændsel
fra busklandet. Men der var ikke føde nok til køerne på busksteppen; for at overleve var de hen
vist til tilførsler af kraftfoder udefra. I projektet
indgik også anlæggelsen af et gartneri, men først
skulle der laves jordforbedring af det pågældende
område, og for drengene var det et hårdt arbejde. I
de forskellige bede dyrkedes afgrøder, der blev hø
stet på forskellige tider. Kunstig vanding fik man
fra de to pumpestationer.
Projektet kunne kaldes vellykket, for så vidt
som drengene selv bidrog ved at arbejde i et kol
lektiv, som økonomisk opretholdt en skole, hvor
de fik lært at læse og skrive, og hvor de lærte noget
praktisk arbejde. Det lykkedes også at gennemføre
selve idéen med at holde malkekvæg under temlig
ugunstige forhold og dermed skabe en mælkepro-
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duktion Gederne kunne bedre opretholde livet på
busksteppen, men man var nødt til at give dem
beskyttelse om natten ved at samle dem i en fold
omgivet af tørrede tornebuske; ellers risikerede de
at blive angrebet af hyæner og ædt. Det er svært at
sige, om drengene lærte at omgås dyr. Studene, som
var trækdyr, ville de gerne slå med hårde stokke el
ler jernkæder, som det er skik syd for Middelhavet.
Hvis en pumpestation gik i stykker, var det ikke
vigtigt for dem strax at etablere tilslutning til en
anden station, dyrene måtte vente på vand indtil
reparationen var lykkedes. Fundamentalt set var
det et spørgsmål, om drengene tilegnede sig en ny
arbejdsmoral med ansvarsfølelse og omhu og præ
cision. Formodentlig kræves der generationer.
Da Carl og Marianne forlod stedet efter
tre år, fungerede foretagendet nogenlunde efter
hensigten; det er tvivlsomt om det hvilede øko
nomisk i sig selv eller forudsatte tilskud udefra.

Hjem til et Danmark i splid med sig selv
Det er almindelig kendt, at danske, der har
arbejdet nogle år i udlandet, ofte løber ind i
vanskeligheder med at få arbejde, når de vender
hjem til Danmark. Carl sad ikke med hænderne
i skødet og ventede på, at nogen andre skulle
sørge for ham. Han tog sagen i egen hånd, og
erhvervede sig kørekort som taxichauffør for
at tjene penge ved at køre i København. På et
taxikursus traf han en ligestillet, som hjalp ham
med at få et billigt logi, nemlig et værelse i det
såkaldte ungdomsoprørs mest berømte højborg.

Carl Marstrand i Botswana ved køernes vandtrug.
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Det var den såkaldte “fristad” Christiania,
nogle forladte kasernebygninger, som lå på
det indre Christianshavn, og som var blevet
“besat” af unge “slumstormere”. De fleste var
ganske unge folk, nogle var stofmisbrugere,
andre var småkriminelle, men det store flertal
var simpelthen unge, som gjorde oprør imod
alt, imod det “etablerede” samfund, mod de
herskende politikere, mod “kapitalismen”, mod
bilerne, mod kommunen, mod ejendomsretten,
mod de rige, mod amerikanerne, altså anarkister,
som ville bryde med samfundet og slå sig ned
og begynde for sig selv. Regering og folketing
blev lamslåede og var rædselsslagne for sociale
voldeligheder, så “christianitterne” fik lov at
leve uden for loven, uden for skattevæsenet,
uden for afgifter, men med samfundets kontante
støtte i henhold til den sociale lovgivning.
At Carl bosatte sig dér, kunne næppe vække
andet end bestyrtelse hos Marstrand-slægtens ag
tede samfundsborgere, hvis de hørte om det. Men
de unge i familien var grebet af omstyrtningsrusen
i deres egen generation, så de jublede over nyhe
den. I Christiania (sådan hed det ikke, man sagde
på Christiania) oplevede Carl dén store spænding,
som Danmark var optændt af i spørgsmålet om en
eventuel indtræden i den europæiske union, som
dengang blev kaldt det europæiske fællesskab, for
at det skulle lyde mere spiseligt.
Det danske folk var delt i tre store grup
per, dem contra, dem pro, og dem, som ikke
vidste, hvad de skulle mene. Det var ved denne
tid, at Carls ældre bror Knud, som vi har læst om
i det foregående kapitel, sad på spring i håb om
at tiltræde en stilling i unionens sprogtjeneste
i Bryssel, men hans chancer beroede på resul
tatet af den danske folkeafstemning om sagen.
Hans livsstilling var på spil, blev det ja eller nej?
Aviserne bugnede af propaganda for det ene og
det modsatte synspunkt, fjernsynet flimrede,
tryksager blev omdelt, massemøder blev afholdt,
demagoger havde kronede dage. I Danmark var
argumentationen højst besynderlig og forvrøv
let. De såkaldt venstreorienterede med mere
eller mindre socialistiske sympatier var overalt
i Europa tilhængere af det europæiske projekt,
fordi det smagte af noget internationalt, derimod
var de konservative rundt om i Europa mere
forbeholdne netop af frygt for deres nationale
magtpositioner. Men i Danmark var alt stillet på
hovedet. Socialisterne agiterede for den nationale
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Carl Marstrand og familie under et Baabab-træ.

ubesmittethed, mens de konservative for en tid
lagde konge og fædreland på hylden. Ud af denne
forvrøvlede debat kom det ventede resultat, fifty
fifty, dog med en lille overvægt til ja-siden. Knud
kunne fryde sig i Bryssel, medens Carl oplevede
de unge samfundsomstyrteres raseri i “fristaden”
Christiania.

Efter yderligere et par år lykkedes det for
Carl i 1974 efter forskellige tilløb at få arbejde
inden for sit fag. Han fik en fast stilling som
kvægbrugskonsulent i Østjylland med bopæl
i Horsens, og dér blev han genforenet med sin
hustru og de fire småpiger på Mågevej nummer 1.
Her fik de fire døtre deres afsluttende skolegang,
flere med studenterexamen, og derefter fløj de
fra reden, så efterhånden var der kun Carl og
Marianne tilbage i huset. Han røg til sidst uklar
med dén husmandsforening, han havde været
ansat hos i 15 år, så nu blev han ledig på torvet,
og både Marianne og han havde mod på atter at
prøve det usædvanlige. Nu, da begge ægtefællerne
var over 60, tog de påny springet til Afrika.

Et kort gensyn med Botswana
Det var en af de internationale organisationer,
der søgte en person, som kunne komme til
Gaborone i 1988 og være rådgiver for mejeriet
dér og desuden for nogle møller til formaling af
den lokale kornsort durra. Gaborone var en lille
bebyggelse midt på den ufrugtbare busksteppe
og havde æren af at kaldes Botswanas hovedstad.
Den lå langt væk fra Swaneng Hill, 3-400 km syd
derfor. Mejeriet var heller ikke baseret på lokalt
kvægbrug, sådan som Carl havde praktiseret på
Swaneng Hill, men fik derimod hele sin tilfør
sel af mælk fra hvide, sydafrikanske farmere i
Botswana. Carl havde naturligvis indsigt i meje
ridrift og i de praktiske og økonomiske sammen
hænge; han vejledte også om regnskabsføringen
og aflagde konsulentbesøg hos de farmere, som
var leverandører, og som skulle rådgives om hy
giejne, fodersammensætning osv. Alt i alt var det
ikke noget anstrengende pionérprojekt, han kom
ned til, men det var til gengæld lønnet fyrsteligt,
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fordi han ikke som første gang var udsendt af
Danmark. Denne gang var han ansat af en af de
organisationer, som finansieres af det såkaldte
internationale samfund, hvor udgifterne ikke
kontrolleres af nogen folkevalgt instans, så at
pengene ofte ruller efter organisationens eget
forgo dtbefindende.
Hans stilling var kun kortvarig, 8 måne
der. Men han tjente mere end nok til, at han og
Marianne kunne blive i Afrika i over to år. Han
tog et ulønnet arbejde i en græsrodsbevægelse,
som havde et projekt igang med at starte en kol
lektiv bedrift med malkekvæg. Projektet byggede
på nogle smukke socialistiske ideer, men havde
ingen basis i de faktiske forhold. De menneske
lige kvaliteter var ikke til stede med hensyn til
viden eller kunnen eller holdning til arbejdet,
heller ikke de geografiske og klimatiske vilkår
slog til, men Carl stillede sig beredvilligt til rå
dighed. Kvægbedriften blev aldrig oprettet.
For Carl og Marianne var det en oplevelse
at tage på besøg for at gensé Swaneng Hill, hvor
de havde levet og virket 20 år tidligere. Det var
en stor tilfredsstillelse for Carl at konstatere, at

Malerens linie

der stadigvæk levede malkekvæg på stedet, og
at der var mælkeproduktion. Men uddannelses
projektet var forbi. Selve skolen blev ganske vist
opretholdt af staten, men landbrugskollektivet og
kvægbruget, som var en af projektets hovedidéer,
var blevet til en privat “farm”. Det var en oplevel
se at træffe gamle venner fra opholdet tyve år tid
ligere på Swaneng Hill. Gensynsglæden var stor.
Mange, Carl tidligere havde kendt som uoplyste
negerdrenge, der hverken kunne læse eller skrive
eller arbejde praktisk, mødte han nu som duelige
familiefædre, som havde skabt sig en levevej og
kunne opretholde tilværelsen for kone og børn.
Men det var for de flestes vedkommende ikke
mælkeproduktion, der var deres næringsvej.
Da ægteparret i 1990 kom til Danmark, nærmede
begge sig midten af tresserne. Det blev et livligt
otium. Fra deres hjem i Horsens foer de omkring
over land, til søs, i luften. Flyveture til en datter
i USA var lige så hyppige som sejlertræf med
slægt og familie rundt på de danske øer. De var
også blevet sejlsportsfolk på deres gamle dage.
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Noter vedr. Carl Gunnar Marstrand
1. Han skal hedde Carl
Dette og de nærmest følgende citater er fra de breve, som
hans mor Dorrit skrev i perioden april-november 1927 fra
Svendborg til sin mand Paul Marstrand, der opholdt sig i
Thessalonike i Grækenland.
2. Vilh. Marstrands ældste dtr.
Den begavede og vidende Drude Marstrand (1916-1985) g.
1939 (Kgs Lyngby) m. Per Brüel (f. 1915), dr. techn. 1945,
forsker, opfinder, grundlægger af flere højt specialiserede
tekniske virksomheder.
3. Kgl. skuespiller
Jørgen Reenberg
4. Marianne Neergaard
Ida Marianne Vilhjelm Flach de Neergaard, f. 17/1 1928
(Førslev) blev gift med Carl Marstrand 1955 (Førslev). Hun
var opvoxet på Førslevgård, gik i realskole i Hindholm,
men kom i gymnasiet i Kbhvn., hvor hendes forældre
havde en stor Østerbrolejlighed, hvor deres 5 børn, der
alle var under uddannelse, boede sammen. Hun blev i
1947 nysproglig student fra Zahles Skole. Hun var i nogle
år i lære som havebrugselev og blev i 1954 kandidat fra
Landbohøjskolen som havearkitekt eller hortonom.
5. Wenzel Neergaard
Wenzel Rudolph Flach de Neergaard (f. 1892 Sandvig, d.
1968), kaptajn i livgarden, ejer af Førslevgaard.1925.
Han var gift med Marie Munk Wilhjelm, kaldet Majse, (f. 21/
51899 i Porsgrund i Norge, d. 1976). Han arvede Førslevgård
efter sin barnløse slægtning Edvard Neergaard.
6. Ikke alle var invalider
Citat fra Paul Marstrands efterladte erindringer om
opholdet i Rusland, side 1.

Slutnote
Carl Marstrand og hans hustru Marianne f. Neergaard fik 4
børn, alle døtre. To af dem blev gift med afrikanere,
men bosatte sig i Danmark, den tredie blev gift med en
amerikaner og bosatte sig i USA. Kun den yngste datter
Nathalie (6. slægtled) har videregivet slægtnavnet til sine
børn (7. slægtled).
1. Dorrit Michala, f. 1957 (Åbyhø)j, agronom, dyrlæge,
gift 1991 (Horsens) med Thomas Loyanae, f. 1957 i
Turkana (region i NNV-Kenya).
2. Pia Louise, senere Zuwena, f. 1959 (Åbyhøj), snedker,
gift 1993 (på øen Zanzibar, del af Tanzania) med Soud
(udtales Sud) Suleiman Omar, f. 1964 (Zanzibar).
3. Camilla, f. 1962 (Middelfart), grafisk designer, g. 1997
(Horsens) med Mark (David) Golden, f. 1948 i New York.
4. Nathalie, f. 1965 (Middelfart), landinspektør.
Parforhold fra 1988 med lektor, cand. mag. i samfundsfag
og filosofi Carsten Pedersen, f. 1966 (Øster Hassing), søn
af kordegn Johs. Andreasen, f. 1944 (V-0 Hassing)og
rengøringsleder Anni Pedersen, f. 1945 (V-0 Hassing).
Nathalie Marstrand og Carsten Pedersen fik i deres
parforhold to døtre (7. slægtled):
Julie Marstrand, f. 1992 (Thisted),
Barbara Marstrand, f. 1994 (Thisted).

Som exempel på

7.

slægtled ses her Julie Marstrand (f. 1992) og

Barbara Marstrand (f. 1994) med deres mor, Nathalie. Foto 2003.
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THEODORS EFTERSLÆGT
FORDELT PÅ 3 “LINIER”

Når vi i denne bog taler om Marstrand-slægtled, begynder historien med “Nordmanden”, Jac. Nie.
Marstrand, der nedsatte sig i Danmark og blev Kgl. Mechanicus. Han er det 1. slægtled.
Hans sønner var “de 5 Marstrand-brødre”, og af dem har den yngste, Theodor, den største efterslægt.
Det er lettest at overskue Theodors mange efterkommere ved at dele dem i 3 linier efter hans 3 sønner,
Jacob og Troels og Tobias:

1) Borgmesterlinien
efter borgmester Jacob Marstrand (1848-1935)
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2) Glud & Marstrand-linien
efter stifteren af G. & M. Troels Marstrand (1854-1929)

275

3) Den yngste linie
efter bagermester Tobias Marstrand (1862-1946)

353

Nu skal vi se på de 3 linier hver for sig gennem halvandet hundrede år ca. 1850-2000.
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BORGMESTERLINIEN

3. slægtled

Borgmesteren Jacob Marstrand

207

4.

-

Borgmesterdatteren Anna Marstrand

251

5.

-

Borgmesterdatterens 2 børn

263

Stamtavle over Borgmesterlinien

271

Noter om borgmesterliniens 5. og 6. slægtled

272

6.

-
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3. SLÆGTLED: THEODORS ÆLDSTE SØN

JACOB MARSTRAND
(1848 - 1935)
Bager og Borgmester

Jacob Marstrands barndom og ungdom

209

Jacobs to barndomshjem og hans skole
Ulykker og undergangsstemning

Hvad skal Jacob blive til?
Lærlingetid - Svendetid
Jacob Marstrand i Livgarden

Onkel Troels køber en bagergård til Jacob

216

Ikke den gamle bagergård

Købet af bagergården på Købmagergade

Marie Neergaard, som Jacob Marstrand giftede sig med

218

En ung kvinde med store evner
Husfrue og madmor for 70 personer
Hun samlede store personligheder i sit hjem

Jacob Marstrand som bagermester

221

Socialister og strejkekomiteer

Fra bageri til brødfabrik
De gamle bygninger rives ned
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Persongalleriet i Jacob Marstrands erindringsbog

225

Grundtvigske bannerførere
Ledende folketingspolitikere
Københavnske kommunalpolitikere

Kommunalpolitikeren Jacob Marstrand

227

Mødet blev opløst i vildeste forvirring

“Lad mig nu se, De ikke bliver alt for rød”
Drikkevand med al slags kryb - Kloakker ud i havnen

Nedrivning i city - Kulrøg over byen
Det nye rådhus

Sporvognene

Bagerfamiliens hjemliv

233

En betydelig kvinde med et enormt job
Den tavse mand - den moderne Hamlet
Var der kamp om børnene?
Pigebørnenes konflikt med deres mor
Jacob Marstrands fejlgreb over for både søn og svigersøn

En rig og godgørende mand
Jacob Marstrands livsførelse
Marie Neergaards sygdom og død

Otium og nyt ægteskab

241

Margrethe Lønborg Jensen
Jacob Marstrand slutter som borgmester
Borups Højskole - Grundtvigskirken

Henvisninger og noter

Borgmesterlinien

245
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Jacob Marstrand (1848-1935) er en af dem, som rager op i Marstrand-slægten. Han overskygger de fle
ste, ikke i kraft af fornem rang og høje embeder, men i kraft af sin rige personlighed, hvis lige der ikke
findes mange af i Marstrand-slægten.

Jacob Marstrands barndom og ungdom

De forskellige sociale lag og deres problemer
var ikke teori og filosofi; han kendte dem af
egen erfaring og havde en selvoplevet indsigt
i samfundsforhold. Han havde en større viden
end mange højtstuderede folk; han læste og
læste, og han forstod at tilegne sig det læste. Han
omsatte al sin begavelse og alle sine kundskaber
i frugtbar handling inden for de rammer, der
blev hans virkefelt, både som borgmester i
København, som førstemand for projektet om
rejsningen af Grundtvigskirken, som aktiv inden
for folkeoplysningen og som forkæmper for
tidens liberale ideer.
Han spredte sig ikke over mere, end han
kunne magte, men han kunne magte meget og
satte al sin styrke ind, sin klogskab, sin viden,
sine venskaber og forbindelser, sin utrolige flid
og udholdenhed, sit lune og gåpåmod.
Jacob Marstrand har selv skrevet sin livs
historie i bogen Tilbageblik, og selv om den er
skrevet for offentligheden og derfor kun medta
ger, hvad der tåler offentlighedens lys, så er den
selvsagt en rig kilde til viden om mange sider af
hans liv. Af den kilde øser jeg naturligvis neden
for; men pladsen er naturligvis ikke her til at in
korporere et nyoptryk af bogen! Jeg har forsøgt at
uddrage, hvad der har interesse for os i dag. Der
er også andre kilder, andres erindringer, bøger,
småskrifter, avisartikler, men i særlig grad breve.

Jacobs to barndomshjem og hans skole
Jacob Marstrand var sine forældres førstefødte.
“Jeg laa med min førstefødte i Armene og

undrede mig over, at jeg ejede et levende Væsen,
der aandede, og hvis Hjerteslag jeg fornam”,
skrev hans mor Mathilde f. Tjaden (1822-1900);
“Bedstemoder var inde hos mig, hun hyggede og
puslede saa deiligt om os”, - det var Mathildes
egen mor, som var kommet tilrejsende fra
malerhjemmet i Stege på Møn, hvor Mathilde
var voxet op som fortalt i bind I. “Den Gang
kjendte man ei til at have Sygepleiersker til slig
naturlig Begivenhed”'.

Sin tidlige barndom indtil 7-8 års al
deren fik Jacob Marstrand ikke i den lejlighed
i Købmagergade i København, hvor han var
blevet født, men derimod i en baggård i Store
Kongensgade2. Her havde hans far, Theodor
Marstrand (1817-1863), startet et værksted,
der senere skulle udvikle sig til en fabrik. Han
producerede særlig til landbruget redskaber og
værktøj, som langsomt, men sikkert blev kendt
og efterspurgt ud over landet, fordi de var af stål
og derfor meget lettere end de hidtidige.
Både hans fars produktion og famili
ens liv foregik i en toetagers baggårdsbygning.
Forneden var værkstederne indrettet, og foroven
boede familien. De havde kun een opholdsstue;
her syede hans mor familiens tøj, her samledes
man til måltider, her legede Jacob og hans lille
bror. I bind I er fortalt om, hvordan stuen lå lige
over smedjen, så at hamrene dernede slog takt
hele dagen til familiens liv, og om, hvordan der
var indrettet en hestegang ude i gården, for ma
skinkraft fandtes ikke; her gik hesten sin runde
fra morgen til aften og var drivkraft for hamre og
drejebænke og slibesten.
Den lille dreng befandt sig vel under de
snævre forhold. Han var altid i nærheden af
både mor og far. Hans mor havde i et hjørne af
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gården opelsket en lille oase med blomster og
grønne planter, og det var et rart sted i sommer
varmen. Om vinteren var dagligstuen tilholds
stedet, hvor familien samledes om det runde
bord. Petroleumslamper var endnu ukendte, og
olivenolien til olielamper var for dyr, så et tæl
lelys midt på bordet var al den belysning, man
havde i stuen.
Men baggårdslivet fik en ende, fordi
Jacobs fars produktion fik så stort et omfang, at
det i 1856 blev nødvendigt at flytte den uden for
byen. Og familien flyttede med ud til den fabrik,
som Theodor Marstrand, der var den yngste af
“de 5 Marstrand-brødre”, indrettede med økono
misk hjælp fra den næstyngste af disse brødre,
slægtens uforlignelige hjælper og velgører Onkel
Troels, som senere fik afgørende betydning for
drengen Jacobs liv.
Jacobs andet barndomshjem lå langt ude
på det nuværende Vesterbro på Amerikavej, en
sidevej til dét vi nu kalder Vesterbrogade. Det
var knn et års tid siden, at de volde, som havde
afgrænset hovedstaden indtil da, var blevet revet
ned, så derfor var der foreløbig kun blevet op
ført enkelte spredte huse på hele Vesterbro. På
begge sider af Vesterbrogade var der marker og
enge, en del deraf var statsejendom under nav
net Kongens Enghave. Det, som nu er gader, var
dengang kun markveje, og på sydsiden var der
åbent land helt ned til Kalvebod strand.
Ved den tid var det blevet besluttet, at
København skulle have indført gasforsyning og
gasbelysning, og derfor havde man netop i 1856
opført byens første gasværk. Det lå ved Kalvebod
strand og havde egen havn, hvor der blev losset
kul til værkets ovne, og fra Vesterbrogade førte en
vej ned dertil, som endnu hedder Gasværksvej.
Det var spændende for drengen at følge datidens
dampdrevne skibe, “dampere”, som banede
sig vej under udstødning af vældige kulsorte
røgskyer. Langs med stranden løb desuden ba
nelinien til Roskilde, hvis jernbanetog var en
oplevelse dengang. Linieføringen blev nogle år
senere nedlagt, og jernbanesporenes areal om
dannet til Søndre Boulevard.
For en dreng som Jacob var dette vilde
vesten naturligvis et sandt eldorado. Her
var mark og eng og kær og mange mærkelige
dyr. Her kunne han med andre drenge gå på
opdagelser vidt omkring i terrænet og dyrke
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vilde lege og bygge huler. “Her var Plads for et
herligt Indianerliv med Jagt og Fiskeri, de mange
Vandhuller var myldrende fulde af Kryb. Der var
Have med Frugttræer og Urtebede ved vort Hus,
en Herlighed for en Dreng fra en Baggaard” . Og
nede ved stranden kunne de grave kanaler og
bygge tømmerflåder. I dette åbne terræn har Jacob
haft en vidunderlig drengetid fra han var 7 år til
han blev 15.
Om sin skolegang4 har han fortalt, at
da den nærmeste kommuneskole lå i den
indre by tæt ved Rundetårn, sendte folk på
Vesterbro deres børn til Schneekloths Skole på
Værnedamsvejen, hvis de kunne få råd til det.
Schneekloth havde i begyndelsen haft alle odds
imod sig over for skoleautoriteterne; han var
tysker; han var ikke student; han var uddannet
på det tyske seminarium i Tønder; han lærte
aldrig at tale rent dansk; og han var optændt af
helt nye og revolutionerende pædagogiske idéer.
Men med sin loyalitet over for Danmark og med
sin ejendommelige og kraftfulde personlighed
havde han skaffet sig respekt, så at det blev tilladt
ham at lede en dansk skole i hovedstaden.
“Schneekloth forstod at samle dygtige
og interesserede Lærere og at faa dem til at ar
bejde i sin Aand; han var stærkt paavirket af de
grundtvigske Skoletanker. - - Schneekloths Skole
var det aandelige Centrum paa Vesterbro, hvor
dengang alle kendte alle; dér mødtes Børnene
fra de mange Hjem, og derfra bragte de dé
Tanker og Indtryk, som prægede Livet i Skolen,
til Hjemmene. Vi var samtidig ni Fættere og
Kusiner i Skolen ”.
“Min Historielærer beholdt jeg heldigvis
gennem hele Skolejtidejn. Han var en Kæmpe,
der som frivillig havde deltaget i Treaarskrigen
(1848-1850). Naar han med det blodbesudlede
Kort, han havde benyttet i Slaget ved Isted, for
talte Krigshistorien, saa var jeg med i Slaget.
Han var ikke lærd, men levende, og meddelte
mig sin Kærlighed til Historien, saa den blev mig
en Livsværdi”.

Fra 11 års alderen rejste Jacob mutters
alene rundt i Jylland for at besøge slægtninge
i sine sommerferier. Der var ganske vist ingen
Marstrandere derovre, men der var masser af
mostre, der sad som husfruer på store gårde.
“Du kan sagtens være glad og more Dig,
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Du flakker fra Sted til Sted, er overalt modtaget
med Venlighed og Gjæstfrihed”5, skrev hans far
til ham i 1861 og fortsatte: “ Vi have jævnligt havt
Efterretninger om Din Reise, dog vidste vi ikke
forleden at adressere et Brev og en Pakke med
5 Rigsdaler”. Beløbet svarede til en almindelig
arbejders ugeløn, så der er blevet sørget godt
for drengen! Hans far synes ikke at have været
bekymret over, at han ikke altid vidste, hvor
sønnen opholdt sig. Men hans mor var meget
bekymret og havde tidligere samme sommer
skrevet således til ham:
“Kjære Jacob! Efter i 14 Dage forgjeves at
have ventet paa Brev fra Dig, hører vi nu, ganske
uventet, oguden nogensomhelst videre Forklaring,
at Du er reist til Skive. Men med hvem - til hvem
- hvordan - eller hvorfor - meldes der intet om. Jeg
haaber derfor, at hvis Du synes, at vi paa nogen
Maade kommer Dig ved, eller Du kommer os ved,
at Du øieblikkelig skriver, da jeg naturligvis gjør
mig alleslags - - moderlige Betænkeligheder - han
var jo ikke forsynet med Finantser til en længere
Tour - det meste af hans Tøj var vist snavset - mon
han lykkelig og vel er ankommet - og hvad skulde
han igrunden i Skive?”6
“Du har det jo som en Herremand1. Gud
Jacob, hvor Du er en lykkelig Dreng! En saa herlig
Ferie!” skrev hans mor med rette næste år.
Ja, drengen havde det vidunderligt. “I
Sommerferierne nød jeg Livet paa de store
Gaarde i Jylland, hvor mine Mostre var gift.
Dengang klaprede ingen Selvbindere over
Agrene. Karlene mejede, og Pigerne bandt op.
Fællesmejerier og Andelsslagterier havde ikke
taget Hjemmearbejdet fra Gaardene. Der blev
kærnet og ostet, bagt og brygget, slagtet og syltet,
der var noget at se; der var Liv og Feststemning
i Høsten. Naar al Sæden var mejet og bundet,
troppede Karle og Piger opforan Hovedbygningen
med pyntede Leer og River. Karlene hvæssede
deres Leer i Takt, Husbonden holdt en Takketale,
og Folkene fik en Ekstradram ”8.
Fra
Schneekloths
skole
tog Jacob
præliminærexamen i 1865 med et ualmindelig
godt resultat. Det havde været hans hensigt at blive
uddannet som ingeniør, men ulykkerne var styrtet
ned over hans barndomshjem og over Danmark, så
det kom til at gå ham helt anderledes.

Ulykker og undergangsstemning
I januar .1863 døde hans far Theodor Marstrand
midt i sin manddomsgerning. Hans mor stod
tilbage med 7 børn, hvoraf den ældste, Jacob,
var 14 år, og den yngste kun var et halvt år
gammel. Det var indlysende, at Jacobs mor
måtte afhænde både fabrikken og hjemmet på
Amerikavej, og nu kom Jacobs tre farbrødre til
hjælp: Den elskede Onkel Troels sørgede med
stort besvær for at gennemføre afhændelsen.
Maleren Wilhelm Marstrand eftergav hende et
meget betydeligt pengebeløb, og Otto Marstrand
i Vestindien sendte hvert år et fast beløb til
hendes underhold9. Men det ændrede ikke noget
ved sorgen over, at hjemmet nu var uden far.
Onkel Troels havde 1857 købt den store
Vodroffsmølle lige uden for Skt. Jørgens sø. Her
boede han selv i møllergården med sin familie;
men to år senere døde hans hustru fra ham og
deres 6 børn, hvoraf den ældste kun var 13 år.
Han levede som enkemand med alle disse børn,
og nu var hans brors enke, Jacobs mor, hele
familiens Tante Mathilde, blevet hjemløs med
7 børn. Den løsning, han fandt, har han selv
beskrevet i få ord: “Jeg byggede ogsaa Hus til
dem paa min Grund. De boede saa ved Siden af
os, saa vi levede sammen, - jeg som en Fader for
tretten børn”10.
1 1863 havde Tyskland, ledet af Bismarck,
indledt den krig, som endte i april 1864 med
Danmarks katastrofale nederlag på Dybbøl. I for
vejen var det danske monarki blevet stærkt for
mindsket, 200 år før med tabet af Skånelandene,
50 år før ved adskillelsen fra Norge; og nu blev
den tilbageværende lille del halveret; ikke bare
det tyske Holsten, men også det oprindeligt dan
ske Slesvig (eller Sønderjylland) måtte begge
afgives til Tyskland. Tilbage var et lilleputland,
som mange mente om, at det ikke ville kunne
overleve som selvstændig stat. Sorgen over ne
derlaget blev til rædsel for undergangen. Og
særlig greb undergangsstemningen mange unge,
også Jacob Marstrand, som nu var 15-16 år.
Tanken om at udvandre greb ham ligesom
så mange andre i den tid. Mange rejste til
Nordamerika, men for Jacob var det nærliggende
at søge derhen, hvortil der allerede var udvandret
en af slægten i den forrige generation. Derfor
skrev han til sin farbror Otto i Dansk Vestindien
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og bad om hans råd og om mulig støtte. Svaret,
han fik, er bevaret". Otto fortæller om fordele og
ulemper, men vægtningen deraf må til syvende
og sidst være Jacobs egen sag i samråd med
hans onkel Troels. “Er det dit bestemte Forsæt
at søge Lykken her, og troer du dig oplagt til
Handelen og har Lyst dertil, saa behøver jeg ikke
at forsikkre dig, at jeg i hver Henseende vil gjøre
hvad der staaer i min Magt for dig. Men du maa
tænke paa at det ikke er saa let som man troer at
løsrive sig fra Barndomshjemmet og de nærmest
Beslægtede, og at du er opvoxet paa et Sted hvor
der gives Glæder og Tidsfordriv som vi her ikke
kan have; det er ikke Enhver som kan finde sig
i vor Trivialitet”. Og han tilføjer rentud: “Hvis
jeg kunde trække mig tilbage til Hjemmet (dvs.
hjemlandet) eller Europa, saa ville jeg foretrække
det”. Det var i 1864 lige efter nederlaget, at
brevvexlingen mellem de to fandt sted.
Fra Dansk Vestindien skrev også Otto
Marstrands ældste datter, Jacobs kusine Emily12,
som var hans jævnaldrende: “Du, som aldrig har
været skilt fra de Omgivelser, som du elsker, og
det Folk, du er voxet op med, ak, vær glad for at
Du aldrig vil behøve at rive Dig løs derfra! Ønsk
aldrig at blive nødt dertil! Du vil aldrig finde
noget, der bliver Dit Hjerte saa dyrebart! Kun
dén, som har følt det (dvs. oplevet det), veed,
hvad det vil sige at leve i det Fremmede”. Jacob
slog tanken om udvandring ud af hovedet.
I 1865 indtrådte der en ny katastrofe i
familielivet, så at hele grundlaget skred for de
to familiers liv, som Onkel Troels havde påtaget
sig ansvaret for “som en Fader for tretten Børn”.
Vodroffsmølle og møllergården, hvor han selv
boede med sine børn, brændte ned til grunden.
Derefter havde han ikke mere mod på livet.
“Her segnede jeg under denne sidste Ulykke. Tro og Haab var forbi. - Det var en svær Tid for
alle mine Kjære”'3. Det endte med, at han solgte
møllegrunden og de tilbageværende bygninger
til sin kommende svigersøn og trak sig tilbage på
landstedet Fredsholm, som han købte14 nær ved
Helsingør.
Nu skriver Onkel Troels: “Bekymring for
min afdøde Broders Familie bragte mig til at
tilbyde dem alle at flytte til mig paa Fredsholm”.
Det var i 1868. Men tilbudet var svært at tage
imod, for det ville betyde, at Jacobs mor skulle
se sin familie blive fuldstændig splittet ad.
Jacob, som nu var 20 år, kunne ikke flytte op til
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Helsingør på grund af sit arbejde i København;
og det var heller ikke muligt for hans yngre bror
Troels, som var 14 år og netop var kommet i lære
hos en isenkræmmer, som han skulle bo hos.
“Det kostede Mor megen Overvindelse at opgive
sit eget Hjem, men hun havde intet Valg , for hun
stod i en ubetalelig Taknemmelighedsgæld til sin
Svoger. 11868 flyttede Mor saa fra København til
Helsingør; hun havde 4 børn med”.
Jacob skriver om sig selv og broren Troels,
at “han og jeg mistede vort Tilhold i Hjemmet”.
Begge følte sig ensomme og forladte i København.
Det kunne have været naturligt for dem at søge
tilflugt hos farbroren Wilhelm i kunstnerboligen
på Charlottenborg, men her var stemningen tryk
ket, for malerens hustru, den smukke og kloge
Tante Grethe, var netop død.
I stedet fandt Jacob et fristed hos
sin ældste farbror, Otto Marstrand. “Vore
vestindiske Slægtninge vendte i 1867, efter det
frygtelige jordskælv, som gjorde Ende paa St.
Thomas’ Storhedstid, tilbage til Danmark for
at genvinde Livsmod efter de Rædsler, de havde
gennemgaaet. I deres Hjem vandt jeg nogen
Erstatning for det Tab, jeg havde lidt ved, at Mor
flyttede til Helsingør”' .

Hvad skal Jacob blive til?
Vi har set på, hvordan det var gået Jacobs mor og
hendes børneflok.
Men Jacob selv? Hvad skulle han blive til? Det
havde været hans hensigt at læse til ingeniør på
Polyteknisk Læreanstalt ligesom sin far. Men
netop dennes død i 1863 gjorde spørgsmålet
om fremtiden meget usikkert. Så kom 1864, der
efterlod Danmark som et meget lille land, hvis
fremtid som selvstændigt land mange mente var
tvivlsom. Og et år derefter fulgte den ødelæg
gende brand, som i 1865 lagde Vodroffsmølle og
dermed familiens planlagte liv i aske. Netop det
år tog Jacob examen og afsluttede sin skolegang.
Hvad så?
Herom skriver hans Onkel Troels: “Jacob
var dén, som der først skulle skaffes stilling til .
Han var dimitteret fra Schneekloths Skole og tog
den store Præliminærexamen med Udmærkelse.
- Vi havde ikke Raad til at lade Jacob studere,
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Onkelen fik altså sin vilje og skriver såle
des derom: “Siges skal det, at Jacob gjorde sin
Pligt, skjønt det let kan forstaaes, at det var svært
at bruge sin Ungdomstid som Bagerdreng Nat
og Dag. Selv havde jeg gaaet en saadan Skole
igennem: og skjønt den ingenlunde var beha
gelig, saa blev den forunderlig let overstaaet i
Ungdommen, naar man var oplivet af et Haab
om en Fremtid”.

Lærlingetid - Svendetid
Jacob Marstrand som dreng.

og det vilde eiheller føre ham til en hurtig
Selvstændighed”, dvs. det var nødvendigt, at
han hurtigt opnåede sin egen indtægt, hvormed
han kunne hjælpe sin mor og sine søskende.
Da Onkel Troels jo selv var uddannet bager og
kendte mange mennesker i faget, faldt det ham
naturligt at overtale drengen til at gå ind i dét
erhverv.
Andre kom med indvendinger, og dét
irriterede Onkel Troels meget. “Det var svært'* at
overvinde de Fordomme og fine Fornemmelser,
som lagde Hindringer for at gjøre ham til Bager.
Især oprørtes jeg over, at en af Lærerne i Skolen
mente, at han ligesaa gjærne maatte blive
Skraldemand, feg spurgte denne Lærer, om
det var hans Opgave at forknytte en ung Mand
(dvs. fratage ham modet) til at gjøre sin Pligt.
Det var en Pligt for Jacob at søge en Gjerning,
som snart kunde føre til en Stilling, nok saa god
som Lærerens. Efter min Mening maatte ethvert
ærligt Arbeide respekteres. Ja, der var virkelig
meget at overvinde”.
Jacob har næppe været glad for sin far
brors plan. Ligesom “det kostede megen over
vindelse” for hans mor at opgive tanken om et
eget hjem, sådan kostede det givetvis ham over
vindelse at opgive planen om at blive ingeniør
som sin far. Men ligesom han om sin mor skrev,
at “hun havde intet Valg, da hun stod i en ubeta
lelig Taknemmelighedsgæld”, således stod også
han ligesom hele søskendeflokken i stor gæld til
deres Onkel Troels, så også om Jacob gjaldt det,
at “han havde intet valg”.

For Jacob var læretiden streng; men også for
ham blev den forunderlig let overstået, ikke
mindst fordi hans onkel havde skaffet ham
læreplads hos en velvillig bagermester, bager
Hahn i Vingårdsstræde19, hvor han var imellem
gode mennesker. “I Hahns Bageri gik Arbejdet
om Natten med Brød til Butikken, om Dagen
med Skibsbrød. Det var et utroligt Slid, men
Humøret var godt, og Hahn var en human Mand
og behandlede sine Folk godt”.
Naturligvis sov og boede Jacob på sin ar
bejdsplads, som var en af de store bagergårde.
Den var indrettet til opbevaring af store mæng
der korn, som blev indkøbt om efteråret, og som
løbende blev sendt til mølleren lidt efter lidt, ef
terhånden som der var brug for det. Bagergården
havde også både lærlinge og svende boende, så
der var en meget stor husholdning, ganske som i
andre store bagergårde.
Hans læretid varede kun et år 18651866. Så blev han optaget i “svendelauget”.
“Oldgesellen dunkede i Bordet, og jeg drak af
Sølvpokalen, medens en af de gamle Svende
ringlede over mit Hoved med Laaget”.

Herefter var Jacob bagersvend i to år fra
1866 til 1868 hos hofbager Brun20, hvis bageri
lå inde ved Christiansborg slots ridebane. Det
kaldtes Kongens Bageri, og når Jacob daterede
sine breve derfra, skrev han oftest Christiansborg
den og den dato. I det følgende gengiver jeg i
forkortet form noget af det, som Jacob Marstrand
selv har fortalt om forholdene og om sin
svendetid her.
Når man kom ind over Marmorbroen, lå
bageriet til højre i en af slottets lave ridebanebyg-
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ninger. Derfor var det undtaget fra de bestemmel
ser, som gjaldt “ude” i København om bageriernes
indretning. Her var simpelthen alt for lidt plads.
Da der ingen gård var ved ridehusene, og da sven
dene naturligvis ikke måtte træde af på naturens
vegne ude på den kongelige ridebane, ordnede
man sig på anden måde. Skulle man bare pisse,
skete det i et hjørne inde i bageriet med afløb
ud i kanalen. Skulle man mere end det, var der
indrettet “retirader” bag ved rugbrødsbageriet.
Når “natmanden” kom for at tømme retiradernes
spande, måtte han klemme sig ad en smal pas
sage gennem bageriet og bagefter løfte spandene
over selve rugbrødstruget med dejen.
Der var selvfølgelig også en butik og
store rum til oplag af brænde og af korn og
mel. Oven på alt dette lå hvedebrødsbageriet
og bagerens bolig, men foruden bagerfamilien
boede der i det lave hus også alle hans folk,
svendene og pigerne. Svendenes dobbeltsenge
stod i et rum oven på rugbrødsbageriet, hvorfra
varme og damp og os trængte op. Der lå altid
nogen og sov i sengene, for svendene arbejdede
i skiftehold og sov på forskellig tid. Skønt
bageren var en privilegeret hofbager og derfor
en rig mand, havde hver svend ikke sin egen
seng, men måtte dele den med en kammerat,
som med datidens udtryk blev kaldt for en slof;
derfor digtede Jacob Marstrand mange år senere
følgende om Hofbageriet: “Skønt Bageren var
Hof, havde hver sin Slof”2'. Svendene smed
sig i sengene, sådan som de kom fra arbejde,
melede og snavsede. Arbejdet gik uafbrudt nat
og dag, år ud og år ind, uden et fridøgn, og det
var oftest for varmt til overhovedet at have tøj
på, så svendene havde som regel blot en melsæk
bundet om livet.
Arbejdstiden var fastsat til 13 timer alle
ugens 7 dage, ved jul og fastelavn dog ubegrænset.
Jacobs arbejdstid var delt: først med natholdet fra
kl. 21 til 4 om morgenen, derefter var der to timers
pause med morgenmad indtil næste arbejdstid fra
kl. 6 til 12; så var der middagsmad og tid til at
sove. Jacob kunne ikke deltage hverken i selskabe
lighed eller i foreningsliv endsige gå i teatret, for
arbejdstiden begyndte jo kl. 21. Højst kunne han
kvitte sin søvn og gå på familiebesøg om eftermid
dagen og i den tidlige aften hos malerfamilien el
ler hos “den vestindiske familie”, som han lærte
godt at kende, mens den opholdt sig et par år i
Danmark efter jordskælvet på St. Thomas.
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Jacob Marstrand oplyser, at han fik en
ugeløn på 5 kr.; men det fik han nu ikke, for
møntsystemet med kroner og øre blev først indført
nogle år senere, så han fik sin løn i rigsdaler og
skilling. Han fik faktisk udbetalt en svendeløn på
2 1/2 rigsdaler pr. uge. Men ugelønningerne22 for
faglærte håndværkssvende var fastsat til omkr.
5 rigsdaler, så hvorfor fik han kun det halve af
svendelønnen? Det gjorde alle bagersvendene,
kim halv løn! For i bagererhvervet mente man,
at den anden halvdel svarede til værdien af
kost og logi, omend under kummerlige forhold.
I øvrigt sikrede bagermesteren sig imod, at
svendene rendte “af gårde” i tide og utide, for de
fik deres løn udbetalt bagud halvårsvis!
“Trods den ensformige Tilværelse var
Livet dog ikke trist. Svendene var godmodige,
livlige og meget opfindsomme, naar det gjaldt
Narrestreger”. Men alligevel siger det sig selv,
at arbejdet her måtte være noget midlertidigt for
dem alle; dertil kom at arbejdet i den frygtelige
hede i de snævre rum, hvor luften var fyldt af
melstøv, var direkte helbredsskadeligt. Jacob
havde problemer med åndedrættet og fik næse
sygdomme og hyppigt næseblod. Så efter to års
forløb brød Jacob Marstrand op; han meldte sig
1868 for at aftjene sin værnepligt og blev udskre
vet til den kongelige livgarde.

Jacob Marstrand i Livgarden
“Overgangen fra den indendørs Virksomhed i
Bageriet til Soldatens Friluftsliv var svær, men
velgørende. Det var netop dén Kur, jeg trængte
til for at blive rask og stærk. I de halvandet Aar,
jeg var ved Garden, fejlede jeg ikke noget, og jeg
lærte at taale og udholde meget mere, end jeg
havde troet muligt”23.
Efter et halvt års rekruttid, belavede
Jacob sig på at vende tilbage til det civile liv.
Men forgæves, for ved lodtrækningen var han
ikke blandt dem, som trak sig fri, men derimnod blandt dem, som fik “det ærefulde Hverv
at passe paa de kongelige Herskaber”, så han
måtte i endnu et helt år gøre tjeneste i livgarden.
Hvert andet døgn skulle han trække på vagt, og
vagtdøgnets 24 timer vexlede mellem 2 timer på
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post og 4 timer i vagtstuen; det var et temmelig
kedsommeligt tidsfordriv, men han fik i alt fald
"læst mere i dét Aar end nogensinde tidligere”.

Fra vagten foran selve Amalienborg slot
har Jacob Marstrand gengivet følgende scene:

“De er fuld, Sergent!
Nej, Hr. Kammerjunker!
Naar jeg siger, De er fuld, saa er De fuld!
Javel, Hr. Kammerjunker!”
Historien skal nok ikke tages for tungt. Sergenten
har fået en komisk historie, som han med sine
kammerater har kunnet more sig over. Og hr.
kammerjunkeren har måske trods alt haft et
glimt i øjet og selv moret sig over det absurde
optrin, han havde fundet på. Tonen inden for
Livgarden var lige så rå som i andre hærafdelin
ger. "De Strømme af Ukvemsord, der flød som
Skidt fra en Dyndvulkan over vore Hoveder, var
fænomenale”.
Sommertiden var fornøjeligere end vinte
rens gardertjeneste på Amalienborg slotsplads.
For om sommeren var der vagttjeneste ved den
kongelige families forskellige sommerresidenser
nord for hovedstaden, ved Fredensborg slot,
Bernstorff slot osv. I godt vejr færdedes de kon
gelige selvfølgelig meget ude i det fri og snak
kede uhæmmet løs, “En Skildvagt blev Vidne
til meget; han regnedes ikke stort mere end en
Statue, der hverken kan se eller høre”!
Heroppe ved sommerresidenserne fik gar
derne desuden mere frihed og havde lejlighed til
afvexlende øvelser i terrænet vidt omkring. "Vi

levede paa Feltfod, lavede selv vor Mad og spi
ste den under aaben Himmel. I Regnvejr spædte
Vorherre Suppen, saa det kneb at spise den op”.
Jacob Marstrand var også på øvelse i
Jylland, hvorfra han i et brev gav følgende
skildring24: "Der er baade Artilleri og Kavalleri
med, og det er ofte meget livligt, - - naar der
kommanderes til Storm og alle Musikcorps falder
ind med Stormmarchen. Der er Liv i det, naar
Bøsserne knalde, Musikken spiller, Ordonantser
og Adjutanterfare afsted, Colonnerne afInfanteri
styrte frem, og Artilleriet farer i Fiirspring op
paa de højeste Bakker og fyrer paa de fjendtlige
Masser, medens Kavalleriet forfølger de
adspredte Fjender, fa Gud ved, hvorledes man
vilde være tilmode i Virkeligheden ”!
Tiden som garder sluttede for Jacob
Marstrand i efteråret 1870; netop, da der var
afskedsparade på livgardens exercérplads ved
Rosenborg slot, lød der “21 Skud, som meddelte,
at der var født Danmark en Prins”25. Det var den
regerende Chr. 9’s sønnesøn. Ingen kunne vide, at
den nyfødte dreng 50 år senere som kong Christian
10 skulle blive genforeningskongen, som på sin
hvide hest red over den påtvungne grænse ned
i de genforenede dele af Sønderjylland, som ved
en folkeafstemning stemte sig hjem til Danmark.
Det skete først i Jacob Marstrands alderdom, - og
dén varer det noget, inden vi når frem til.
“Soldatertiden blev for mig til Gavn i alle
Henseender og staar for mig som et frisk og smi
lende Intermezzo. - Men alt faar en Ende, og det
var ogsaa godt. Det ansvarsløse Driveri førte ikke
til noget”.
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Efter tiden i livgarden gik Marstrand igen ind i bagererhvervet26 og gjorde mesterstykke sidst i 1870
eller i januar 1871. Nu var han som en konge uden land, han var bagermester uden nogen bagergård.
Da var det, at den nu 55-årige Onkel Troels påny trådte ind i billedet og ydede ham en enestående
hjælp, ja tilvejebragte grundlaget for Jacob Marstrands livsbane, hans økonomi, hans fremtidige
familieliv og offentlige virke.

Onkel Troels køber en bagergård til Jacob
Ikke den gamle bagergård
Dén bagergård, som Onkel Troels skaffede til sin
nevø Jacob Marstrand som fremtidigt virkested,
har ingen forbindelse med dén, der for alle i
slægten står som den gamle bagergård, for den
var død og borte. Her tænker jeg naturligvis på
den bagervirksomhed i Silkegade, som i 1810
var blevet skabt af den danske Marstrandslægts
stamfar, Nordmanden, der opfandt en dejælte
maskine. Det var ham, der blev far til “de 5
Marstrand-brødre”. En af dem, netop Onkel
Troels, overtog 10 år efter sin fars død denne
gamle bagergård. I den mellemliggende tid havde
den været forpagtet ud for at skaffe moderen en
indtægt og for, at sønnen Troels, som dengang var
ganske ung, i mellemtiden kunne nå at uddanne
sig som bager. Ved bortforpagtningen var den
kommet frygteligt i forfald, fordi forpagteren ikke
ville bruge penge på at vedligeholde den. “Han
lod Faders Æltemaskine aldeles forfalde”21
Men så kom Onkel Troels hjem fra sin tur
som “farende svend” i Tyskland, hvor han havde
“været på valsen”, nu var han færdiguddannet
bager, og “1839 overtog han Bageriet i den gamle
Gaard i Silkegade”, skriver netop hans nevø
Jacob28. Senere brændte den, blev genopbygget
og oven i købet forsynet med en dampmølle, så
den var selvforsynende med mel, men blev til
sidst forladt af Onkel Troels, der nedsatte sig
som møller ude på Frederiksbergsiden af Sankt
Jørgens sø, hvor han købte Vodroffsmølle.
Jeg skriver dette så udførligt for at slå
fast, at det var altså en helt anden bagergård,
Onkel Troels skaffede sin nevø Jacob. Den
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eneste forbindelse mellem de to gårde består
i, at Onkel Troels har haft noget at gøre med
dem begge: den 1. gård, den gamle bagergård i
Silkegade, havde han selv drevet i århundredets
første halvdel efter sin far, Nordmanden, indtil
den brændte. Den 2. gård, dén i Købmagergade,
var dén, som han skaffede nu mange år senere
til sin nevø. Det kan virke vildledende, at også
dén i slægtens breve undertiden kaldes den
gamle bagergård29; gammel var den unægtelig,
skønt ny i Marstrand-slægten. Men den blev
totalt nedrevet og erstattet af nybyggeri i
årene 1883-1896, så “der var ikke sten på sten
tilbage”30.

Købet af bagergården på Købmagergade
I 1871 fik Onkel Troels lyst til at købe “den i
København bedst beliggende Bagergaard”3'.
En af svendene oplevede, at Troels Marstrand
kom på besøg for at købe stedet: “feg stod en
Dag i Gaarden og saa, at der kom tre Herrer
ind for at bese den; det var Troels Marstrand,
Bageroldermanden og Bager fohan Albrecht. Hr.
Marstrand købte derefter Gaarden. Meningen
var, at Jacob Marstrand skulde have Bageriet;
men da han var for ung endnu - han var dengang
kun 22 Aar - skulde Bagermester Johan Albrecht
drive Bageriet; han lejede det for et Tidsrum af
tre Aar, indtil Jacob Marstrand blev myndig”32 i
næringsretlig henseende.
Medens Jacob var i denne venteposition,
indtraf hans 25 års fødselsdag; aftenen tilbragte
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han hos sin mor i København, for hun var året
før flyttet fra Onkel Troelses landsted Fredsholm
ved Helsingør. Men deroppe fra blev der sendt
Jacob det berømte telegram:
“Fjorten fine
Frøkner fra Fredsholm fejrer Fødsesdagsbarnets
femogtyvende Festdag”33.

Det gik som planlagt. “Den 1. a^ril 1874
kom en ny Periode paa Købmagergade” 4. Nu var
Jacob Marstrand selvstændig bagermester med et
bageri, der var så stort, at man i senere slægtled
ville kalde det en brødfabrik. Det følgende år
giftede Jacob Marstrand sig.

3. slægtled: Jacob Marstrand
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Marie Neergaard (1846-1914)35 var datter af en københavnsk snedkermester, som var svagelig og
døde, da hun kun var 13 år gammel. På det tidspunkt var hun allerede optaget i “Det Søsterlige
Velgørenheds-Selskabs Skole” i Store Kannikestræde, hvor undervisningen var gratis. Hun sluttede
skolegangen dér som 15-årig. Skolens leder havde lagt mærke til hendes flid og evner og fik skaffet
hende friplads på Nathalie Zahles Kursus for Privatlærerinder.

Marie Neergaard, som Jacob Marstrand
giftede sig med
En ung kvinde med store evner
Som 17-årig drog hun til Jylland som privatlæ
rerinde i Eveldrup præstegård, den var bolig
for præsten i Simested sogn mellem Hobro og
Viborg med 25-30 km til hver købstad. Her blev
hendes opgave at undervise præstens tre børn,
og familien blev så glad for hende, at hun blev
dér i 5 år. Præstegården lå ved den udstrakte
hede, enligt beliggende, langt til naboer, fjernt
fra de adspredelser, som fandtes i købstæderne.
Egentlig selskabelig omgang med andre hjem var
der ikke lejlighed til; afstandene var for store og
vejene for dårlige. Undtagelsesvist mødtes man
en gang eller to om året med en af de nærmeste
præstefamilier eller en sjælden gang til en fest
på herregården Lerkenfeld.
Men hjemmet var på en måde rigt i sig selv.
Det var fyldt af dén “præstegårdskultur”, som har
betydet så meget i Danmark gennem århundre
der, og hvori mange af datidens danske digtere
som Paludan-Müller og Ingemann og Grundtvig
var voxet op. Deres digtning havde stor plads i
hjemmet. Hun havde også lejlighed til at dyrke
sit pianospil, for familien var glad for musik; hun
var selv musikalsk og både spillede og sang. Hun
kunne store dele af salmebogen og højskolesang
bogen udenad, og hun kunne akkompagnere sig
selv til sangene. Desuden kunne hun transponere
melodierne. Da hun i 1868 forlod præstegården,
fik hun som afskedsgave Grundtvigs Sangværk;
det var en betydelig gave i flere bind.
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Marie f. Neergaard som ung.
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I 1869 - efter et kort supplerende kursus
på Nathalie Zahles skoler - blev hun huslærer
hos en familie Brandt, der boede på Belvedere
ved Helsingør. Det var i nærheden af landste
det Fredsholm, som Onkel Troels havde købt
og trukket sig tilbage til, efter at Vodroffsmølle
var brændt og dens genopbygning og fortsatte
drift overladt hans svigersøn. På Fredsholm bo
ede han som enkemand med de yngste af sine 6
bør. Her boede også hans yngste bror Theodors
enke, hele slægtens kære Tante Mathilde, og hun
havde hos sig de 4 yngste af sine 7 børn. De 3
ældste var i København, deriblandt Jacob, der
var garder indtil september 1870.
Fredsholm var et utrolig livligt sted.
Onkel Troelses gæstfrihed kendte ingen grænser.
Familien Brandt var blandt dem, som hyppigt
kom dér, og med sig havde de deres højtkultiverede huslærer Marie Neergaard. Desuden kom både
Onkel Troelses og Tante Mathildes voxne børn på
besøg fra København, deriblandt Jacob. Resten af
historien kan mine læsere selv gætte sig til.
Marie Neergaard fik endnu en stilling
som huslærer 1872-74 hos en borgmesterfa
milie i Skelskør, medens Jacob arbejdede i
Købmagergades bageri sammen med den tidli
gere omtalte Johan Albrecht, som trak sig tilbage
i 1874. Jacob var nu chef for den store virksom
hed, det var ham, som var bagermesteren i en
alder af kun 26 år. Samme år blev de to unge of
ficielt forlovet og i 1875 stod brylluppet. Vielsen
blev foretaget af pastor Brandt ved Vartov kirke i
det lille kapel i Dyrehaven. Derefter var der stor
fest i Rådvad med slægt og venner.

Husfrue og madmor for 70 personer
Det var i sandhed en helt ny tilværelse, Marie
Neergaard nu gik ind til36. Hidtil havde hun
levet et frit ungdomsliv fyldt af den grundtvigske
bevægelses stadig friske ideer og idealer. Men nu
skulle hun først og fremmest styre en meget stor
husholdning.
Både svendene og pigerne i det store
bageri fik dengang kost og logi på stedet.
Bageriet havde over 30 svende37. Der var også
mange piger; nogle arbejdede i butikken og i et
særligt kiksbageri, andre tog sig af rengøring og

gjorde tjeneste i hjemmet og i køkkenet. Dertil
kom arbejdsdrenge og kuske, som også for de
flestes vedkommende fik kost og logi. Med hele
dette folkehold på omkring 70 personer blev
det nu Maries opgave, at få husholdningen til
at fungere. Køkkenet var selvfølgelig stort, og
måltiderne 4 gange om dagen betød meget for
stemningen blandt de mange mennesker. Den
varme mad midt på dagen med to retter mad
var dagens højdepunkt. Der skulle planlægges,
hun skulle foretage de rette indkøb, budgettere
og gøre regnskab. Det var vigtigt at opretholde
bageriets ry som et godt arbejdssted og et godt
madsted. For svendene var det helt afgørende,
at de fik den mad, som de kunne lide, og at der
var nok af den. I de fleste andre bagerier slugte
folkene maden i de rum, hvor de arbejdede,
ofte ved hylderne med brød. Ikke sådan her.
Allerede fra før Marstrands tid var bageriet i
Købmagergade kendt for, at her havde svendene
deres egen store spisestue med langborde38.
Hun må have været i besiddelse af stor
energi og viljestyrke, af intelligens og mod på
livet, når hun har kunnet magte denne vigtige
side af livet i bagergården. Fra hun var en ung
pige på 28 år har hun evnet, som hendes mand
har udtrykt det, “at tage Styret i dette urolige
Hus, hvor Hjem og Forretning gik i eet, med de
mange Folk, som boede i Gaarden og skulde have
Kosten dér”39. Ved siden af dette var hun hustru
for en travl mand, hvis arbejdsdag ofte begyndte
kl. 4 om morgenen. Og hurtigt blev hun mor for
en stor børneflok, så hun har haft nok at gøre.

Hun samlede store personligheder i sit
hjem
Om familielivet i hjemmet skrev en bagersvend
følgende: “Marstrand og hans Hustru førte et
smukt, gudeligt Levned. Det var hyggeligt, naar
vi Morgen og Aften hørte hele Familien synge de
smukke grundtvigske Salmer ledsaget af Fruens
Klaverspil”"30.
Det var ikke bare familien, der sang. Det
vrimlede i hjemmet med gæster, ja nogle boede
dér, for hun var godgørende og tog sig af børn og
unge, som trængte. I sin erindringsbog nævner
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Jacob Marstrand udtrykkeligt “Maries mange
Plejebørn”4'.
Hun gjorde hjemmet til “en Samlingsplads
for en Skare af Hovedstadens, ja hele Landets
dannede og intelligente og frisindede Folk”42,
de var særlig fra de grundtvigske kredse. Ved
enhver lejlighed tog man sangbøgerne frem og
sang, mens Marie spillede dertil.
Som ung pige, da hun boede flere år i
den jyske præstegård for at undervise børn,
havde hun mødt det grundtvigske åndsliv, som
prægede præstefamilien. Det fik betydning
for hende i resten af livet; i København knyt
tede hun sin mand og sin familie til Vartovs
og Marmorkirkens menigheder, som begge var
- og er - grundtvigske, og i bagerhjemmet på
Købmagergade blev det først og fremmest hende,
der samlede ledende personligheder som Johan
Borup, der havde oprettet en grundtvigsk høj
skole midt i København, og Peter Jensen Klint,
arkitekten bag Grundtvigskirken.
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Fra Norge kom Bjørnstjerne Bjørnson;
han havde erklæret, at han ikke længere tro
ede på Gud; han var ateist (fritænker) og havde
brudt alle broer til kirke og kristendom. Ved det
lange spisebord tronede han nu for bordenden
sammen med husets frue, men hun lod sig ikke
påvirke af, at hun vidste, at han ikke mere brød
sig om de grundtvigske toner, så det kom til at gå
sådan, fortæller en anden af gæsterne:
“Da vi alle havde taget Plads, hørte jeg
pludselig hendes Stemme: I vor Kreds plejer
vi at begynde festlige Sammenkomster med
en Sang, lad os synge: Udrundne er de gamle
Dage! Det gav et Chok i adskillige af Gæsterne;
hvordan ville det spænde af med Bjørnson i vor
Midte? Men Værtinden istemte frejdigt Sangen,
og efterhaanden fulgte de fleste med; vi havde
ikke alle hendes Mod til at bekende Kulør. Da
han fik Ordet, talte han om, hvor bevægende
Øjeblikket havde været for ham; de svundne
Dage var dukket frem af Mindernes Hav” .
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Jacob Marstrand som bagermester
Socialister og strejkekomiteer
“Svendenes Stilling var snarest blevet forværret.
De var kun som en Slags Husdyr, der fik Kost og
Logi, men hvilket Logi? Selv paa Købmagergade,
hvor der var saa stor Plads, laa Soverummet lige
ved Siden af Arbejdsrummet med Dør imellem.
Paa den ene Side af et Bræddeskillerum stod
Dejgtruget, paa den anden Dobbeltsengen. Det
blev fortalt, at en Svend, som efter en Udgangstur
gik søvndrukken ved sit Arbejde, tog fejl og
hældte den varme Mælk i Sengen til Kammeraten
i Stedet for i Dejgtruget. Men Svendenes sløve
Taalsomhed var brudt; de begyndte at stille Krav.

Pio og Geleffvar dømt, men “Socialdemokraten”,
der begyndte i 1874, holdt Ilden brændende.
Ogsaa i Bagerierne hørtes Sangen: Nu dages det
Brødre, det lysner i Øst”44.
Det blev hvisket, at Marstrand vist selv var
socialist. I alt fald stod han på arbejdernes side,
og “Bageriet paa Købmagergade var det første,
som tilstod Svendene et ugentligt Fridøgn ”45.
Allerede året efter, at Jacob Marstrand
som 26-årig havde overtaget bagergården, ud
brød der i hele København strejke blandt bager
svendene. En af svendene har skrevet derom:
“11875 kom vi væk fra det forældede System,
hvorefter vi maatte dele Seng med en anden, og
vi fik nu hver sin. Marstrand var Fjende af det

Jacob Marstrand omgivet af ca. halvdelen af sine svende. T.h. for ham den svend (V.E. Koefoed), som er citeret flere gange i denne bog.
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gamle System ”46. Efter nogle år gik det sådan, at
“efterhaanden var de fleste af Svendene blevet
gift med Butiksjomfruerne eller med Pigerne
eller Strygejomfruerne inde fra Vaskeriet i
Nummer 13, og de fik nu Kostpenge og kom
til at ligge hjemme, saa der blev mere roligt i
Huset”^

“Svendene var dengang, i Overgangstiden
fra den gamle Svendetid mere uregerlige ; men
Marstrand forstod at tage dem paa en rolig og
besindig Maade”. “Der var kommen mere Gang
i Fagforeningsbevægelsen; men da det blev
vanskeligt for Lederne at være andre Steder, fordi
Bagermestrene endnu var meget konservative, blev
Købmagergade Nr. 19 efterhaanden et Hjemsted49
for Bestyrelsesmedlemmerne for Fagforeningen.
Marstrand havde mange Bryderier fra de andre
Mestre, men det prellede af paa ham, da han selv
var Fremskridtsmand. ”
“Bageriet paa Købmagergade var blevet
kendt over hele Landet, ja ogsaa i Sverige og
Norge. Mange var de Bagermestersønner, der fik
Lovatkomme dérogvidereuddannesigiFaget. Da
Marstrand også var en Tilhænger af Kvindernes
Selvstændighed, kom der ogsaa mange Damer,
som blev udlærte til kvindelige Bagermestre, og
som nu er bosatte som selvstændige omkring
paa Landet og i Byerne”50.

Fra bageri til brødfabrik
Den samme svend, som er citeret ovenfor, har
også i sin beretning fortalt, hvorledes bageriet
paa Købmagergade udviklede sig.
“Den unge Marstrand
havde en god
Raadgiver og Støtte i Farbroderen Troels
Marstrand. Hans Forretningsprincip var første
Klasses Varer og at holde fast paa de dygtige
Svende, saa at de blev knyttede til Forretningen
i en lang Aarrække”51.
“Forretningen blev større og større,
grundet paa det gode Brød og den reelle
Behandling. Særlig Franskbrødet var anerkendt
som det bedste og største i København”. I
1880’erne og 1890’erne var forretningen på sit
højdepunkt. “Mesteren var selv med, først paa
Fællesstuen fra Kl. 3 om Morgenen og senere i
Wienerbrødsbageriet, hvor han selv lavede de
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bekendte Marstrandske 8-Øres Horn”52. Netop
hans Wienerbrød blev meget populært, og en
bestemt type fik senere navn efter ham selv som
politiker; den blev kaldt en borgmesterstang.
Det meste af salget foregik slet ikke
i butikken på Købmagergade, men i mange
såkaldte brødudsalg vidt omkring i den voxende
hovedstads nye bydele. “Udsalgene, hvoraf der
var ca. 80”, og Jacob Marstrand havde 5 vogne til
at forsyne dem flere gange om dagen. “Der blev
læsset 4 store Vogne 3 Gange om Dagen med fuld
Top, og saa var der en Beservevogn, som kørte
med Bestillinger. Vi var 7 Mennesker til at tælle
Brød til Kunderne, og de første Vogne kørte Kl. 5
om Morgenen ”53.
Den svend, som fortæller alt dette, var en
betroet mand, som bl.a. stod for at kontrollere
antallet af de brød og andre varer, som blev
leveret til brødudsalgene. En bestemt dag om
året var særlig krævende: “Jeg har paa en Store
Bededagsaften udleveret 12 Tusinde Hveder til
Udsalgene; dengang var det jo endnu Skik at
spise varme Hveder til Theen efter en Tur paa
Langelinie”54.
Der skete stor forandring med selve brødprodukterne og de andre bagervarer, fortæller
Marstrand: “Den Virksomhed, jeg overtog, var
for en stor Del bygget paa Levering af Brød til
Kafeer; der var fem Svende, som udelukkende
lavede
Wienerbrød. Bugbrød bagtes slet
ikke”55. Det stemmer hermed, at han et andet
sted skriver: “I de første Aar var Luksusbrødet
det overvejende56. Udgifterne til Smør og
Kolonialvarer oversteg Udgifterne til Mel”!
Kolonialvarerne var sukker, som kom i fade
fra Dansk Vestindien, kanel, rosiner, svesker,
mandler, ingefær, sukat og den slags. Men han
skriver også, at “senere forandredes Forholdet”.
Det var, fordi københavnerne kom til at elske
hans franskbrød.
Med nutidens sprogbrug er det egentlig
forkert, at betegne Jacob Marstrands virksomhed
som et bageri. En side af virksomheden var hans
luxusproduktion af hvedeboller og såkaldte kaf
febrød, horn og wienerbrød og andre lækkerier
til den indre bys caféer og hans eget konditori.
Den øvrige produktion var så stor og udbringnin
gerne til de utallige brødudsalg så omfattende,
at vi i vore dage ville kalde virksomheden en
brødfabrik. Men det var udelukkende en fabrik
for hvedebrød (franskbrød) og kiks. Her finder vi
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den afgørende forskel mellem Marstrandslægtens
første og andet bageri.
I Jacobs farfars bageri, Nordmandens
bageri i Silkegade, var bagning af rugbrød det
afgørende, der var det, hele virksomheden var
baseret på; og det var derfor, at han konstruerede
sin berømte dejæltemaskine.
Det andet Marstrandbageri i slægtens hi
storie, dét i Købmagergade, havde et ganske andet
sigte. Nordmandens sønnesøn, Jacob Marstrand,
producerede slet ikke det daglige brød, men deri
mod det finere hvedebrød (franskbrød), der var
kommet på mode som en delikatesse, samt kiks.
Jacob Marstrand udviklede sig til en specialist.
Ingen andre i København kunne bage så lækkert
som han. Det var hans hvedebrød, som kunderne
ville have, og det var derfor også hans hvedebrød
de mange brødudsalg var nødt til at have på hyl
derne, og det var derfor hans brødvogne, man såe
i de københavnske gader, når han distribuerede
sine eftertragtede varer.

De gamle bygninger rives ned
Bageriet på Købmagergade var blevet opført
efter Københavns store brand i 1728, som lagde
store dele af byen øde. Det var en hollandsk
bager ved navn Cort Legan, som byttede sig til
tomten og opførte en bagergård dér. Den var af
bindingsværk, men af så godt materiele, at da
Jacob Marstrand overtog den i 1874, stod den fast
og sikkert, og egetømmeret var aldeles frisk57.
Grundarealet var meget bredere bagtil end
foran imod Købmagergade. Forhuset var af nyere
dato; dér fandtes butikken, som var meget lille, og
ovenpå tre lavloftede etager, hver kun med tre fag
vinduer; her lå små udlejningsboliger. Indgangen
til butikken var ikke fra gaden, men fra porten.
Når man var kommet gennem porten ind
i den rummelige gård, såe man mange forskellige
huse, som hørte til bageriet:
en bygning med
stort køkken og spisestue til alle folkene, for
skellige depothuse, bagermesterboligen, en lang
bygning med vaskeri og rullestue for den store
husholdning, og ovenpå var der store mellofter og
kornlofter. Gården var både langstrakt og bred.
I bagbygningen, som lå på tværs og
afsluttede gården, var der indrettet hestestald og

Bagerens bolig, set fra siden, i bagergården

i Købmagergade før

nedrivningen.

vognport og et kæmpestort brændelager, - for et
brændelager måtte enhver bager have. Ovenpå
var der kornlofter. “Der var stor plads til Brænde,
Sæd og Mel”5i. Endnu da Jacob Marstrand over
tog bageriet, hjemtog han korn, som han i årets
løb lod male til mel. Først skulle svendene bære
kornet ind og hejse det op på lofterne, og det
fik de lidt extra småpenge for pr. sæk. Senere
skulle kornet stadigt “stikkes”, dvs. skovles og
flyttes lidt fra sted til sted. Når der blev brug for
det, skulle det påny fyldes i sække og sendes til
møllen for at males. Når det så kom hjem igen
som mel, skulle sækkene bæres ind og hejses
op på mellofterne, hvor melet blev “styrtet ud”.
Ligesom kornet skulle “stikkes”, skulle melet
“røres” til stadighed. Troels Marstrand noterer i
sin bog, at “10 Sække Mel - - (er) saa meget som
en jevn Bager i Kjøbenhavn bruger hver Dag”59,
så i Købmagergade har man nok brugt omkr. 20
sække dagligt.
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Til venstre, når man fra gaden var
kommet gennem porten ind i gården, såe man
den 3 etagers bygning, som var virksomhedens
kerne, for her fandtes selve bagerierne. Det var
den eneste grundmurede bygning i gården60;
alle de øvrige var bindingsværk. I den øverste
etage sov mange af svendene fordelt i nogle
store kamre med et par dobbeltsenge i hvert,
men andre havde sovepladser ved siden af
bagerierne i de to lavere etager. I mellemetagen
fandtes wienerbrødsbageriet, medens bagningen
af hvedebrød foregik i underste etage. Begge
bagerierne var lange lyse rum med solide
egetræsborde på langs hen ad gulvet; det var
praktisk, for så kunne der sidde 5-6 svende
og arbejde på hver side af bordene; de havde
trebenede taburetter at sidde på, medens man i
andre bagerier som regel måtte arbejde stående. I
den anden ende af bagelokalerne var oprindeligt
ovne, som blev fyret med brænde, men senere
anskaffedes kulindfyringsovne.
Mange af bygningsfacaderne var dækket
af vedbend eller af vildvin, og desuden stod der
et par træer i gården, “så der var ret idyllisk”6'.
Sådan var den bagergård af bindingsværk, som
Jacob Marstrand havde overtaget.
Men i 1883 begyndte bagermester
Marstrand at bygge om og udvide. Han skriver
selv ganske kort: “Det var en slem Rotterede;
den trængte haardt til at ombygges med Nutidens
Krav for Øje”62.
Så begyndte nedrivningen. Igennem 13
lange år blev den ene bygning efter den anden
revet ned og helt nye bygninger opført. Det var
Jacobs yngre bror, arkitekten Sofus Marstrand,
der havde fået opgaven overdraget. Alt blev
nyt:
Nye bageribygninger, helt nye ovne,
nye lagerbygninger, nye stalde, nye huse med
faciliteter for personalet, ny bagermesterbolig, en
kulfyret dampkedel, og en høj skorsten både til
dampen og kulstøvet. Nu kunne enhver se, at her
var tale om en fabrik. Jacob Marstrand købte også
nabohusene på begge sider af forhuset; derved fik
han skabt en større facade og en ny port. “11896
var hele Ejendommen ombygget; der var ikke Sten
paa Sten tilbage af Cort Legans gamle Gaard”63.
Kun i lidt over 7 år fik Jacob Marstrand
nytte af den totale nedrivning af den oprindelige
bagergård i Købmagergade, så i den henseende
havde det været penge ud ad vinduet. Ganske
vist fejrede han i 1899 sit 25 års jubilæum som
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Primitiv tegning af Jacob Marstrands ejendom 188B midt under
ombyningen. Naboejendommen nr. 17 er købt, og dens port er
etableret som indkørsel til bagergården. Porten i nr. 19 er inddraget

til butiksareal med en bred indgang for kunderne.

bagermester på Købmagergade ved en storstilet
fest64. Men da han nytårsdag 1904 var tiltrådt
som borgmester, forlod han bagererhvervet og
flyttede ud af den nye bagermesterbolig.
Bageriet blev i 1904-1908 forpagtet ud
til hans søn Olav og derefter omdannet til et
aktieselskab. Dermed var hele ejendommen
gledet ham og hans slægt af hænde. Snart var
der ikke mere hverken bageri eller brødfabrik på
hans gamle ejendom. Tiden var løbet fra enhver
tanke om, at der skulle ligge fabrikker i det indre
København. Nedrivningen og ombygningen
havde været spildt møje. ”Dét Ønske, som var
udtalt ved Jubilæet, om at Ejendommen maatte
blive mange Aar i den Marstrandske Families
Eje, gik ikke i Opfyldelse”65.
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Persongalleriet i Jacob Marstrands bog
Jacob Marstrand har ikke gidet fortælle os ret me
get om bageriet i Købmagergade; han har ment,
at det var hverdagsstof, som ethvert fæ kendte.
I stedet handler hans erindringsbog meget
om det politiske og folkelige liv. Han fortæller
om en mængde personer, som var kendt af Gud
og hvermand dengang. Derimod har de fleste i
nutiden ingen anelse om, hvem der er hvem, så
derfor kommer jeg her med et par korte bemærk
ninger om de 6-7 vigtigste. Men mine læsere kan,
uden at miste tråden, springe over det følgende,
som er sat med små typer.

Grundvigske bannerførere
...nævnes ofte i erindringsbogen. Der er et par
stykker, vi bør kende.
Poul la Cour (1846-1908) var gift med en
af Jacob Marstrands kusiner, Onkel Troelses dat
ter Christine. Han var en af de betydningsfulde
lærerkræfter på Askov Højskole, som i året efter
tabet af Sønderjylland i 1864 var blevet grundlagt
lige nord for den påtvungne nye grænse tæt ved
det tabte land, hvorfra unge i stort tale søgte hen
og fik indlevelse i dansk kultur, literatur og histo
rie. Han var egentlig fysiker, fik Videnskabernes
Selskabs guldmedalje og blev titulær professor.
Han var stærkt engageret i grundtvigsk åndsliv
og var leder af Askov Valgmenighed. På Askov
Højskole fik han et personligt forhold til mange
unge og betød utrolig meget for deres personlige
udvikling.
Ernst Trier (1837-1893) var gift med
en anden kusine, Onkel Troelses datter Julie
(ikke at forvexle med malerens datter af samme
navn); han oprettede 1865 Vallekilde Højskole i
Odsherred på Sjælland; han var en personlighed,
som gjorde dybt indtryk på de unge; han var en
ven og vejleder for hver enkelt af dem, og de stod
i taknemmelighedsgæld til ham hele deres liv.

Morten Pontoppidan (1851-1931) var gift
med maleren Wilh. Marstrands datter Julie (også
hun var altså Jacob Marstrands kusine og hed det
samme som den ovenfor nævnte datter af Onkel
Troels, hvilket stedse har givet anledning til mis
forståelser i slægten); han var en ildsjæl, som ved
mange indsatser banede vej for Grundtvigs ideer,
først som præst, senere som højskoleforstander i
Frerslev nær Hillerød, sluttelig gennem sit tids
skrift Tidens Strøm og ved sit forfatterskab; han
var ikke særlig på bølgelængde med sin bror, ro
manforfatteren Henrik Pontoppidan.
Vald. Brücker (1852-1929) var gift med
en af Jacob Marstrands søstre, (Inger) Marie; han
var oprindeligt præst i Starup ved Kolding klos
op ad den forhadte grænse; men han brød med
folkekirken, fordi han ville have ret til at lade
ukonfirmerede få del i nadveren sammen med
deres forældre; langt senere blev han rehabili
teret, og hans nadveropfattelse blev anerkendt
som rigtig; i Ågård tæt ved Starup dannede han
sammen med et meget stort antal tilhængere en
frimenighed, der senere blev omdannet til en
valgmenighed; han var en fængslende og leven
de fortaler for Grundtvigs kirkesyn og bibelsyn.
Frederik Falkenstjerne kom meget hos
Marstrandslægten uden at have familietilknyt
ning; han var en varm talsmand for Grundtvigs
tanker om folkeoplysning, var i perioder medud
giver af tidsskriftet Tidens Strøm og gennemførte
i en periode at drive en grundtvigsk højskole i
hovedstaden.
Dette lykkedes bedre for Johan Borup
(1853-1946), hvis skole stadig er kendt under
navnet Borups Højskole; ovennævnte Ernst
Trier var hans morbror, som var gift med en af
Jacob Marstrands kusiner; senere i dette kapitel
fortælles om den nære tilnytning mellem Borup
og Jacob Marstrand, som ydede en kæmpeindsats
for hans skole.
Til de øvrige grundtvigske peroner, som
Jacob Marstrand havde nær forbindelse med,
og som omtales meget i hans bog, hørte digteren
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Jens Chr. Hostrup, som til Vallekilde Højskoles
indvielse skrev sangen “Dér, hvor vi stred og
sang” og senere “Vi fik ej under tidernes tryk”
til indvielsen i Vallekilde af det arkitektonisk
berømmede Øvelseshus; dét var opført af den
senere skaber af Københavns rådhus, Martin
Nyrop, som også hørte til den grundtvigske
kreds, og er udførligt omtalt i Marstrands bog.
Selvfølgelig handler den også om en anden
kendt arkitekt fra den grundtvigske bevægelse,
RV Jensen Klint, skaberen af det største kirke
byggeri i Danmark igennem flere århundreder,
Grundtvigskirken; Jacob Marstrand var formand
for komiteen til dens opførelse. Til denne kreds
hørte endnu en kirkebygger, finansmanden C.F.
Tietgen, som gennemførte den meget bekostelige
opførelse af Marmorkirken med dens berømte
kuppel; i dén kirke samledes en meget stor ud
præget grundtvigsk menighed; Jacob Marstrand
og hustru havde ganske vist løst sognebånd til
Vartovmenigheden, som andre af slægten også
sluttede sig til, men efter Marmorkirkens ind
vielse 1894 kom de meget dér. Det skal også
nævnes, at Jacob Marstrand fortæller, at han i
1880’erne ofte tog til Gentofte for at høre Vilh.
Birkedal tale i forsamlingssalen; da var Birkedal
en gammel mand, men mærkværdigt levende
og åndsfrisk; “jeg havde megen Glæde af at tale
med den ejendommelige og kraftige Olding”.
Birkedal var dén præst, som i 1864 havde op
trådt fornærmeligt og uretfærdigt mod den lige
tiltrådte kong Christian 9. ved fra prædikestolen
i Ryslinge på Fyn at bede: Gud give kongen et
dansk hjerte, om det er muligt! Han fortrød det,
men var altid en af grundtvigianismens skarpe
ste og mest problematiske fortalere.
Her slutter jeg opremsningen af nogle af
de personer, som fra de grundtvigske kredse er
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nævnt i Marstrands bog, ofte på en sådan måde,
at der underforstås en forhåndsviden, som vor
tids læsere ikke har. For de læsere, som giver sig
i lag med borgmesterens erindringsbog, har jeg
her blot villet give et par fingerpeg, fordi det er
vanskeligt at finde oplysning om dem under eet
andetsteds.

Ledende folketingspolitikere
Dem støder vi på mange steder i Jacob Marstrands
“Tilbageblik”. Af venstrepolitikerne omtales
bl.a. den første store politiske leder Chresten
Berg, som blev sat i fængsel, Frede Bojsen,
Viggo Hørup, Klaus Berntsen, bedrageren Peter
Alberti, Svend Høgsbro, den anden store venst
releder I.C. Christensen, Niels Neergaard osv. Nu
i 2000-årene vil den almindelige læser ikke vide,
hvilke synspunkter de repræsenterede, hvordan
de sloges indbyrdes, og hvorfor de senere blev
splittet i “Det radikale Venstre” og “Det modera
te Venstre”. Og det tjener intet fornuftigt formål
at komme ind på det i denne slægtsbog. I øvrigt
er det let at finde oplysning om dem under eet i
almindelige historiske værker om datiden.

Københavnske kommunalpolitikere
Nævnes også i stort tal fra 1880’erne og fremad.
De har haft afgørende indflydelse i hovedstaden
for mange, mange år siden, men deres navne vil
ikke være af betydning for denne bogs læsere.
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Kommunalpolitikeren Jacob Marstrand
Mødet blev opløst i vildeste forvirring
Jacob Marstrand var medstifter af Københavns
Liberale Vælgerforening i 1883, og dermed be
kendte han offentligt politisk kulør. Foreningen
skulle samle tilhængerne af “Venstre” og be
kæmpe dén regering af folk fra “Højre”, mange
af dem godsejere, som fra 1875 og århundredet
ud styrede Danmark i strid mod Folketingets
flertal og mod befolkningens vilje.
Men det viste sig umuligt at holde sam
men på tropperne. Nogle var radikale og sympa
tiserede med den frembrydende arbejderklasse,
andre var moderate og mere borgerlige. Nogle
var københavnske akademikere, som ikke for
stod meget af verden vest for Valby bakke, men
andre var højskoleprægede grundtvigske folk
med rødder ude i landet.
“Selskabet opløstes i vildeste Forvirring”,
således fortæller Jacob Marstrand om et møde i
dét Venstre, som man prøvede at holde sammen
på; “en halv Snes Talere var paa een Gang paa
Stolene og raabte i Munden paa hverandre.
Berg forlod harmdirrende Mødet, og Dirigenten
nedlagde Hvervet”66. I 1905 kom det endelige
brud, som resulterede i to partier, som derefter
har existeret i hundrede år: Det Radikale Venstre
og Venstre.
Jacob Marstrand var ikke landspolitiker,
ikke folketingspolitiker. Han blev valgt 1893 til
Københavns borgerrepræsentation; valget skete
ikke efter demokratiske regler, for det var i ho
vedsagen kun grundejerne og de selvstændigt
næringsdrivende, der havde valgret. Valget skete
heller ikke efter partilister som senere, men som
et personligt valg; Marstrand erklærede sig som
“liberal”. Han havde nogle synspunkter til fæl
les med begge de to venstrepartier, som senere
dannedes, men blev mest opfattet som “radikal”,
fordi han ofte samarbejdede med socialdemo
kraterne og delte deres ansvarsfølelse over for
storbyens fattige.

Jacob Marstrand som yngre.

“Det vakte uhyre Forfærdelse og Harme,
da det i 1893 lykkedes de samvirkende Liberale
og Socialdemokrater at sætte hele 6 Mand paa
én Gang ind i Borgerrepræsentationen”61. Det
var 2 socialdemokrater og 4 liberale, og de holdt
sammen. En af dem var ham. Forfærdelsen og
harmen var også udbredt i Marstrandslægten;
mange opfattede Jacob Marstrand som en
skændsel for slægten! Det blev ikke bedre, da han
1903 med sin stemme var med til at sikre valget
af den første socialdemokratiske borgmester i
København.

“Lad mig nu se, De ikke bliver alt for
rød”
Det næste år blev han selv borgmester. “Ved den
derpaa følgende Audiens spurgte Christian den
9. mig, om jeg var i Familie med Maleren, og da
han havde faaet det bekræftet, sagde han: Lad
mig nu se, De ikke bliver altfor rød !”6S.
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Rød var borgmesteren nu ikke. Men han
gik ind for det fulde demokrati, for valgret til
alle, for offentligt støttet boligbyggeri til arbejder
klassen, for lovgivning om arbejderbeskyttelse,
for offentlig og ikke privat drift af et trafiksystem
med sporvogne o.l. Og han betragtede ikke so
cialdemokrater som farlige samfundsomstyrtere,
men som ligeberettigede parter, man skulle sam
arbejde med.
Derimod var han inderligt imod den
socialistiske samfundsidé. Han var og blev hele
sit liv liberalist. Det er derfor mærkværdigt, at
en af datidens fremrædende historikere, A.D.
Jørgensn, kunne skrive følgende om ham:
“Bageren har jeg kendt fra hans skolegang og
sætter megen pris paa (ham); hans radikalisme,
der ofte drager ham nær over til socialismen, er
væsentlig idealistisk”69. Han blev aldrig draget
nær over til socialismen som idé.
Det voldte besvær ved kongens hof, at han
ikke som borgmester ville modtage nogen orden,
for han var modstander af ordenssystemet. Når
kongen holdt middagsselskaber for rigets eller
hovedstadens betroede mænd, blev gæsterne
placeret efter rang, og rangen var bl.a. afhængig
af ordenerne. Men her lod den københavnske
borgmester sig ikke indpasse trods hans embedes
betydning, så det voldte nogen uorden.
Han anså ikke spørgsmålet om kongehus
eller ej for særlig vigtigt, men af inderste overbe
visning var han republikaner. Dét gjorde ham dog
ikke til socialist.

Drikkevand med al slags kryb - Kloakker
ud i havnen
“Vand til Husbrug blev ledet gennem ældgamle
Trærender fra Omegnens Søer til Byens Brønde,
medførende alle Slags Kryb. Vandet maatte
bæres op i Husene, (saa) der blev sparet paa
det. Og Renligheden var derefter”1. Saadan
var drikkevandsforsyningen i Jacob Marstrands
tidlige barndom, fortæller han selv. Men det er
nu kun den halve sandhed. For flere steder ejede
kommunen brønde med tilhørende offentlige
pumper, og desuden fandtes der et par hundrede
private indenbys brønde; men her var vandet
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også direkte sundhedsfarligt, for kun omkr. hver
tyvende brønd gav rent vand.
Så kom koleraepidemien i 1854, og derefter
blev de snærende volde om den lille hovedstad
nedlagt, og byen bredte sig ud over “Broerne”.
Men drikkevandet forblev stort set, som det
havde været. Københavns første dampmaskinedrevne pumpeværk blev dog taget i brug i 1859
ved Axeltorv, men det var kun en dråbe i havet.
Ved den tid, da Jacob Marstrand som 45-årig ind
trådte i borgerrepræsentationen i 1893, var man
stadig i gang med at forbedre drikkevandet.
“Det første, vi varmed til,”1' skriver Jacob
Marstrand, “var at sikre, at Byens Drikkevand
ikke blev forurenet paa Vejen fra Kilderne ind til
Byen; det gjaldt om at faa lukket de aabne Løb,
og det lykkedes allerede det første Aar. Det næste
var at skaffe Kloakvandet bort fra Havnen. ”
Thi kloaksystemet var heller ikke blevet
forandret siden Jacob Marstrands tidlige barn
dom. Forholdene dengang skildrede han sådan:
“Luften var forpestet. Mange forlod deres Hjem,
naar Natmændene nogle Gange om Aaret (!) kom
for at tømme de dybe Gruber under Retiraderne.
Indholdet blev øst op i aabne Vogne! Stanken var
kvælende”12.
Hygiejnen
i
København
var
ikke
blevet meget bedre i 1893, da han blev borger
repræsentant. “De hygiejniske Forhold, som
aldrig havde været gode, var - efterhaanden som
Befolkningen voksede - bleven utålelige. I alle de
smaa Gaarde stod Retirader med deres Latrin og
Pottetønder, og alle flydende Uhumskheder gik i
Havnen”13, noget blev kørt væk på vogne, andet
løb i åbne kloakrender, kun langsomt fik man lagt
kloakrør under gaderne, men alt endte i havnen.
Så blev der udarbejdet en plan. “Alle
Kloakker skulde samles og føres under Havnen og
gennem Amagerfælled langt ud i Øresund . Naar
denne Plan var gennemført, kunde Vandclosetter
tillades”, fortæller Marstrand, så der kom ikke
wc’er i hovedstaden førend i begyndelsen af
1900-årene, og han fortsætter: “Det blev overladt
til Grundejerne, om de vilde installere wc i
deres ejendomme. Bortførelse efter det ældre
Tøndesystem blev overladt til Grundejerne
selv”. Det sidste var ikke betryggende; for den
bortførelse, som husejerne fandt passende, var
sjældent ordentlig nok eller hyppig nok efter
deres lejeres mening.
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Nedrivninger i city - Kulrøg over byen
Nedrivning af det gamle Københavns indre
by var desværre også et vigtigt punkt. “Et
udmærket Resultatet blev Forandringen mellem
Gothersgade og GI. Mønt15, hvor nu Iliums,
Belysningsvæsenets
og Egmont Petersens
mægtige Bygninger ligger”.
Heldigvis blev mange nedrivningsplaner
opgivet76. “En Plan om Frederiksberggades Ud
videlse maatte desværre opgives”, - det er dén
ende af Strøget, som udmunder i Rådhuspladsen.
Og videre: “Det var Meningen at gennemføre en
stor Færdselslinie til Aflastning af Købmagergade;
mange Ejendomme erhvervede Kommunen
med dette Maal for Øje; men denne nødvendige
Forbindelseslinie venter endnu paa at blive
gennemført”. Den ville have kostet enorme
nedrivninger i Københavns indre by. Vi i eftertiden
må også takke Vorherre for alt dét, som Jacob
Marstrand og hans fæller ikke fik gennemført.

Kampen imod stanken, som kom fra re
tiraderne og tønderne med faste og flydende
uhumskheder, blev efterhånden ført til ende med
sejr, men Jacob Marstrand og hans generation af
kommunalpolitikere glemte, at nu foregik der
med deres velsignelse en langt farligere, ja livs
truende forurening af luften fra hundredevis af fa
brikker inde i byen og på Nørrebro og Vesterbro.
Med industrialiseringen var byen ble
vet fyldt af kulfyrede fabrikker, og byens silhouet blev ikke dannet af kirketårne, men af
rygende skorstene i en mængde, som vi, der
lever i eftertiden, næppe kan forstille os. Hvad
enten man færdedes inde i den indre by langs
“Strøget” eller man var i kvartererne omkring
Købmagergade og Nørregade, overalt var der
små og store fabrikker, og det kom der også i de
nye bydele på Nørrebrogade og Vesterbrogade
og deres tværgader. Københavns indbyggere
indåndede kulstøv, som skadede mange børn
og bidrog til hyppige anfald af lungebetændelse
og andre dengang dødelige sygdomme. Jacob
Marstrand bekymrede sig ikke herom, da han
henimod år 1900 byggede en ny stor brødfabrik
og en kiksfabrik med en kulfyret dampmaskine
i ejendommen på Købmagergade. Andre forstod
faren og oprettede fra samme tid organisationer,
som påtog sig at sende fattige børn ud af byen på
sommerferie, så at de kunne komme til kræfter.
At bekæmpe selve luftforureningen var
der ikke tale om. Selv om Jacob Marstrands mor,
hele slægtens gamle Tante Mathilde, på en måde
boede frit og åbent lige ud imod Peblingesøen
med en dejlig udsigt, skrev hun følgende til Kgs.
Lyngby: “Der er naturligvis dejligt ude hos jer,
naar der (endog) kan være saa dejligt herinde i
Kulrøgen ”71.

Det nye rådhus
En af de meget store oplevelser i det kommunal
politiske arbejde var indvielsen af Københavns
rådhus. Indtil da havde C.F. Hansens klassiske
bygning på Nytorv været både råd- og domhus,
men nu skulle det alene være domhus. Som
medlem af Københavns borgerrepræsentation
var Jacob Marstrand stærkt interesseret i opførel
sen af et selvstændigt rådhus.
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Rådhustårnet med dets klokker stod
færdigt allerede ved århundredeskiftet i 1900:
“Raadhusklokkerne ringede det nye Aarhundrede ind under et øredøvende Spektakel
af Raketter og Bombeslag. Det var første Gang,
de lød, og en mægtig Folkeskare havde samlet
sig paa Raadhuspladsen for at overvære den
højtidelige Begivenhed. Arkitekten Martin
Nyrop havde bygget paa Raadhuset i en halv
Snes Aar; det var endnu ikke saa vidt færdigt,
at Kommunalbestyrelsen kunde flytte ind, men
Tiden nærmede sig”78.
I 1903 blev selve rådhuset taget i brug
og indviet med pomp og pragt ved en fest, hvor
Studentersangforeningen afsang en kantate,
hvis text man havde betroet Jacob Marstrand
at skrive! Kantaten er bevaret, og han citerer
dele af den i sin erindringsbog. Der blev ikke
skrevet speciel musik til kantaten, og det var ud
fra en bestemt idé: Kantaten skulle synges af
alle festdeltagerne på kendte fædrelandssanges
melodier, den skulle ikke - som det blev skik i
senere tider - være et koncertstykke, som man
måtte nøjes med at lytte passivt til, medens den
blev afsunget af tilkaldte sangere.
Rådhuset blev jo - ligesom Tivoli var
blevet et halvt århundrede tidligere - bygget på de
nedrevne voldes arealer, dér hvor byen borgere
engang stred for at forsvare sig mod fjendens
stormløb. Denne beliggenhed understregede
Jacob Marstrand i sin kantate:
Hvor de stred i Farens Stund,
et Fredens Hus paa Voldens Grund
til Raadhus nu vi smykker79.

Sporvognene
Den sidste og meget store sag, som faldt inden
for Jacob Marstrands arbejdsområde som
borgmester, var samlingen af de forskellige
sporvejsselskaber og overtagelse af hele
driften af sporvognene. Der var uhyre mange
modstridende interesser og mange forskellige
selskaber. Et af de ældste sørgede for trafikken
mellem Københavns indre by og Frederiksberg.
“Den første Sporvogn saa jeg i 1863 i Frederiks
berg Allé; det var en gul Hestesporvogn med
aabne Sæder paa Taget”™.
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Den første sporvogn passerer Frihedsstøtten i 1863.

Det er sådsn en vogn, Jacob Marstrand fortæller han mødte i
Frederiksberg Allé.

Et stort selskab kørte med flere linier
på Nørrebro, andre havde sporvogne ud
gennem Vesterbro til Kgs. Enghave, atter
andre på Østerbro og ud til Hellerup. Hver
havde sin aktionærgruppe at tage hensyn til,
og passagerernes interesser var heller ikke
sammenfaldende. Desuden var driftsmåderne
meget forskellige. Nogle satsede på énetages,
andre på toetagers vogne. Nogle havde kun
vogne trukket af heste, andre havde elektrisk
drift med strømtilførsel fra ledninger oven
over sporvognene, sådan som det senere blev
enerådende i København ligesom i Århus og
Odense. Men nogle kørte med akkumulatorer
i vognene; det sidste lugtede fælt, så de blev
kaldt syrevogne3'. Men “i Kommunalbestyrelsen
lykkedes det endelig efter lange Forhandlinger
at gennemføre elektrisk Drift af Sporvognene ved
overjordiskLedning”32, altså ved strømtilslutning
fra luftledninger. Til alle disse forskelligheder
kom taxtproblemerne; nogle selskabers linier
var billige, andre dyre; omstigningsbilleter var
derfor længe et ukendt begreb.
Nørrebros Sporvejsselskabs koncession
udløb 1896, og efter mange års diskussion
behandlede
borgerrepræsentationen
“en
Samling af alle Sporvejsselskaber under eet og
Indførelse af elektrisk Drift”33. Men der var lang
vej igen, indtil forslaget kunne virkeliggøres.
“Dén Sag, som optog Kommunalbe
styrelsens Interesse stærkest i Tiden inden Krigen
(dvs. inden den 1. verdenskrigs udbrud 1914),
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“var Sporvejssagen”*4. Endelig i 1911 lykkedes
det at få samlet hele systemet under een hat,
Københavns kommunes, både de omfattende
anlæg af spor og remiser og værksteder og selve
driften af alle sporvejslinierne. Det blev et yderst
velfungerende trafiksystem; man kan roligt sige,
at bedre trafiksystem har København ikke siden
haft.
En sporvognskonduktør, som var med
fra den 1. hestesporvogn i 1863 til den endelige
sammenslutning af linierne i 1911, har skrevet
følgende linier, som viser, at han var fuldstændig
klar over sporvognenes mageløse betydning
for Københavns udvikling:
“Sporvognene
og København staar i nøje Forbindelse med
hinanden; disse har sat Præg over Byen, for ikke
at tale om, hvilket Opsving Byens Yderkanter
har fået. Hvad havde Sundbyerne, Valby,
Hellerup, Brønshøj, Bispebjerg været, hvis ikke
Sporvognens Fangarme havde samlet disse
Bydele ind under sig?”**.
Sagen var nemlig, at de dengang 12,
senere hen ved 20 sporvognslinier var lange
og velplacerede. Man kunne foretage en ubrudt
rejse fra den ene fjerne forstad til en anden.
Kun få år efter sammenslutningen gik linie 1 fra
Frederiksberg over Rådhuspladsen og Kongens
Nytorv til Hellerup, linie 5 fra Husum over
Rådhuspladsen og Knippelsbro til Amager,
linie 15 kørte helt fra Valby over Rådhuspladsen
og Nørrevold og Triangelen til Ordrup, linie
16 fra Enghave plads over Rådhuspladsen og
Nørrebrogade helt til Søborg. Sporvognene kørte
stort set med 5 minutters mellemrum og havde
forkørselsret for al anden trafik. De var forsynet
med fire meget store nummertavler i hvert
udvendige hjørne, så man på meget lang afstand
kunne se, hvilken linie de tilkørende sporvogne
tilhørte, selv om de i mange gader i den indre by
kørte et stykke på samme spor. Det kunne man
også om natten, hvor to farvede lanterner efter
et sindrigt system klart viste sporvognslinien:
Linie 1 hvid og rød, linie 2 to røde, linie 5 to
gule, linie 6 to blå, linie 7 hvid og blå, linie 8 to
grønne, linie 9 grøn og rød, linie 13 grøn og gul,
linie 15 rød og gul, linie 16 hvid og gul osv. Man
kunne let fra den ene ende af Bredgade eller
Nørrebrogade orientere sig om de sporvogne,
som nærmede sig fra den anden ende af gaden.
Sporvognene tjente københavnerne i tre
kvart århundrede; de blev afskaffet af et senere

I begyndelsen var det lige så skrækkeligt at være vognstyrer på en

moderne elektrisk sporvogn som at være kusk på en hestesporvogn
i bidende vinterkulde. Sporvognen havde fuldstændig åbne for- og
bagperroner, hvor vognstyreren stod ved sit håndsving (vognen kunne

køre i to retninger, når strømtilførselens stang på taget blev vendt
bort fra kørselsretningen). Senere fik de åbne perroner beskyttende

forruder og til allersidst egentlige døre*6

slægtleds politikere, som ville fremme biltrafik
ken og ville af med sporvognene, fordi de kørte
ad faste spor og ikke kunne bøje af og køre ind til
siden. De kørte midt i gaderne, så at passagererne
måtte passere en del af bilernes kørebane for at
komme ind på fortovet eller ud til sporvognen.
Bilisterne skulle holde tilbage ved stoppesteder
ne, og det var for meget for deres tålmodighed. Så
afskaffedes i 1972 sporvognene, som var elektri
ske og helt uden forurening. Det betød, at Jacob
Marstrands betydeligste indsats gik tabt, men
hans navn kan jo være ligegyldigt for byens vel.
I stedet fik man anskaffet busser og mangedoblet
biltrafikken, som tilsammen har forurenet luften
og tilsvinet byens bygninger lige siden. Det var et
ringe bytte for os borgere i byen.
Jacob
Marstrands
kommunalpolitiske
virke varede i fulde 34 år, fra han blev indvalgt
i borgerrepræsentationen i 1883, til han gik af
som borgmester i 1917. Det var netop de år, da
København blev en europæisk storby. Han var
med til at gennemføre indlemmelserne af flere
store omegnskommuner, Brønshøj og Valby i
1901, Sundbyerne i 1902. Og netop disse nye by
dele blev knyttet sammen ved sporvognene.
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11875 var de to blevet gift, og Marie f. Neergaard rykkede ind som frue i bagergården i Købmagergade,
hvor hun som allerede fortalt skulle styre en husholdning på mange personer, hvoraf de fleste fik
både kost og logi. Men hun blev også mor for en stor børneflok, 3 drenge og tre piger, født inden for
en periode på kun 9 år.

Bagerfamiliens hjemliv
En betydelig kvinde med et enormt job
Stor forstyrrelse indtraf for hende og børnene, da
nedrivningen af hele den gamle bagergård nåede
det smukke bindingsværkshus, som de boede i.
De flyttede hen imod 1890 til et større og for så
vidt flottere hjem i en af de nye bygninger, som
deres far havde ladet opføre på sin ejendom.
Herom skrev sønnen Even meget senere:
Vort Hjem er gammelt, nyt dog staar,
af Fader rejst fra Grunden.
Og af den gamle Bagergaard
er nu hver Rest forsvunden.87.
Som 28-årig overtog hun en husholdning
med et folkehold på hen ved 70 personer. De
skulle have mad fra morgen til aften, samtidig
med at omkr. halvdelen af dem også skulle have
logi, så at der måtte holdes mange tjenestepiger
til at gøre rent i beboelsesrum og køkkenpiger til
at lave mad. Dem skulle hun ansætte, aflønne,
være personalechef for. Hun skulle styre de
enorme indkøb af mad, lægge budgetter, holde
regnskab med penge og varer. Det er bestemt
ikke underligt, at hun er blevet stresset og over
spændt.
Selv i julen kørte bagerivirksomheden for
fuld kraft; der blev bagt og solgt bjerge afbrød på
helligdagene. “ Jeg har allerede lagt slagplanen
for mad. Jeg skal bespise boutiksfolkene to dage.
Vi blive 40 til bords første juledag”. “På denne
måde bliver både første og anden juledag strenge
arbejdsdage for mig; - - Du har ikke tænkt på alt
dette eller rettere på mig; men (hvis) bare jeg
føler, at jeg ikke er hélt tilovers, så skal jeg med
glæde trække læsset”; “jeg håber - - at få en mild

Borgmesterparret med deres børn, tb. Olaf, øverst Even,

nederst fra højre Anna, Julie og Viggo. Yngste barn er ikke med.

og god mand hjem til jul, så jeg ikke skal græde
mig i søvn, som jeg har gjort flere juleaftener”.
Sådan skrev hun i 1903 få dage før dén jul,
som blev deres sidste i bagerhjemmet, for han
ville holde op som bager, fordi han skulle være
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borgmester, og så skulle de flytte derfra; man kan
næsten høre hende drage et lettelsens suk, da
hun tilføjer: “Det er vel så sidste gang”!™.
Marie skrev rammende om sin mands
udnævnelse til borgmester: “Vi bør være meget
taknemmelige for, at Du på dine ældre dage
(han var 56) har fået en gerning, som ligger
for dine nutidige evner, hvad den anden ikke
gør”i9. Sådan en realistisk dømmekraft var hun
undertiden i besiddelse af.

Den tavse mand - den moderne Hamlet
Men familielivet blev ikke ved med at være
så harmonisk, som disse linier lader formode.
Forholdet mellem ægtefællerne blev præget
af, at hustruen viste sig at have en psykisk
skavank. Sønnen Even skrev i et mindeskrift
om hende, at hun var kolérisk90. Hendes mand
nøjedes i sine erindringer med at kalde hende
ildfuld91, hvilket nok er en omskrivning af ordet
ilter. De fleste af hendes breve92 viser hendes
svingende sindsstemninger og hendes hang til
mærkværdige, patetiske analyser af sig selv og
sine.
Hvorfor Marie f. Neergaard udviklede et
sygeligt sind, kan man naturligvis komme med
flere mulige forklaringer på. Hun kan have været
arveligt disponeret derfor. Men man kan heller
ikke se bort fra, at hun er blevet udsat for en vold
som belastning i bagergården i Købmagergade og
har båret meget vanskelige byrder, som har an
spændt hende.
Hendes forhold til ægtefællen blev
efterhånden noget forskruet. Hun belærer ham
ham ustandseligt: “Et ægteskab er kun sm ukt og
rent, når man kan vise sin sjæl nøgen, ligesom
man viser sit legeme. - Der kræves først: at ville
være god mod den anden, ikke ville såre, men
kappes om hvem der kan gøre den anden mest
godt; så kan vi spare alle selvbetragtninger. - Så
glemmer vi nok at philosofere”95. Men det er
lige netop dét hun ikke glemmer: Hun vil føre
føre samtaler med eller om de genstridige børn,
hendes trang til altid at “tale” med dem bliver
afvist, manden er også “tavs”, hun titulerer ham
“Du moderne Hamlet”. Hvis han har en mening,
hun ikke bryder sig om, svarer hun: “Du mener
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det slet ikke”94. Når han vælger at forblive
i København under familiens sommerferie,
forstår hun ikke, at han gerne vil have fred:
“Vi er meget bedrøvede over, at vi ikke kan
glæde dig på fødselsdagen. Du forsikrer mig til
ingen nytte, at Du har det så mageløst, (men)
jeg véd jo godt, at Du har det ti gange bedre
her hos os”, og derpå belærer hun ham: “feg
håber da, at vi i 14 dage kunne (gi. flertalsfom
for kan) leve familieliv i ordets rette betydning;
dét kende(r) vi jo ikke rigtigt mere i byen; så
må vi skønne meget på at kunne leve med og
for hverandre en lille tid; derfra er det, at vore
børn skulle (flertalsform for skal) hente kraft til
at leve et dygtigt menneskeliv”95 - alt sammen
udmærkede anskuelser, men hun prædiker dem
evig og altid, så at både mand og børn er lede og
kede af hendes talemåder.
Men hun tror selv, at hun ved sit nærvær
netop glæder dem. Da datteren Anna er rejst
på besøg i Sæby hos sin forlovede, får hun den
idé at rejse op til dem: “Jeg har tænkt at gøre
Jer dén glæde”, skriver svigermor til den arme
sviger-søn96. Samme selvovervurdering møder vi
over for hendes mand, da hun skriver fra en ferie
i Svejts: “Jeg glæder mig til at komme hjem og
glæde mine kære”91.
Hun plager også andre end sine nærmeste
med sin livsvisdom. Hun fortæller efter en
togrejse i Jylland: “Jeg havde hyggelige coupé
fæller, der henvendte sig til mig” 8, men Jacob
veed vist, hvad det betyder; hun har drøftet sin
familie med dem.

Var der kamp om børnene?
Marie f. Neergaard sammenligner i et brev til sin
mand sig selv med en kvindelig slægtning. “Hun
har det ligesom jeg, - de samme vanskeligheder
i sin egen natur og i deres (børnenes), mens den
rolige tavse mand, der ofrer sig langt mindre for
dem, bærer sejren hjem”99. Denne tone bruger
hun gerne over for sin mand.
Fra et ferieophold skriver hun til sin
mand om deres ældste søn: “Jeg skal fejre min
Olavs fødselsdag imorgen. Han mangler sin
Marie (hende selv), der troer på hans evner og
løfter ham op til håb og mod”100. Underforstået,
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at manden ikke forstår børnenes sande behov.
Børnene gengælder ikke al hendes be
kymring, og dét skal hendes mand gøre noget
ved: “Jeg er bedrøvet over, at ingen af børnene
har sendt en hilsen til mig. Sig Du til dem om at
skrive lidt til moder. Du skal føre dem til mig”'°'.
Få dage senere102 klager hun over den
midterste datter: “Julie har levet med en alvorlig
kærlig og dygtig moder, som godt kunde og gerne
vilde lede hendes udvikling, men som du berøvede
hende” - snart er det som her barnet, som er blevet
frarøvet sin mor, snart er det hende selv, som er
blevet frataget sit barn - “du sagde i hendes påhør
i en ringeagtende tone til mig: Å lad hende være
i fred. - Hvordan dén fred blev, dét véd du. Der
blev en uro og jagen, en daglig ringeagten af vort
hjems skikke; om aftenen sad døtrene på deres
værelser”, - for de kunne ikke udholde hendes
klagemål og hendes omklamring af dem.
Hun blev i perioder meget ulykkelig med
sit syge sind: “Min egentlige stærke håbefulde
natur gør jo, at jeg i (nogle) øjeblikke er glad; men
lykkelig, som jeg var, da børnene var små og var
både Dine og mine, dét er jeg aldrig mere”10.

Pigebørnenes konflikt med deres
mor
Sønnen Even har åbent skrevet om forholdet
mellem forældreparret og børnene: “Meget
forskellige som fader og moder var af tempe
rament, - - kunde gnidninger mellem dem
angaaende vor opdragelse og fremtidige
livsbane ikke undgaaes” . Og han uddybede
problemet: “Da vi kom i den alder, hvor det
skulle afgøres, hvad vi skulle beskæftige os
med, og hvad vi skulde være, kunde tanken paa
vor fremtid nok volde moder bekymringer”. At
hun bekymrede sig derom er temmelig mildt
sagt. Hun blandede sig ikke bare i alt, hvad de
halvstore og store børn foretog sig; hun ville
bestemme over særlig døtrene.Men dét var
borgmesterparrets døtre alt for selvstændige og
begavede til at finde sig i. Og så himlede deres
mor op. Hun blev “kolerisk”; på moderne sprog
ville vi måske sige hysterisk. De halvvoxne
døtre fandt, at deres mor behandlede dem som

Bagerens hustru Marie f. Neergaard, da hun var o. 50 år.

småbørn, og de tabte respekten for hende.
Det gjorde de også af andre grunde.
Derom fortæller Jacob Marstrands gamle mor,
slægtens kære Tante Mathilde, i de breve, hun
i sine sidste leveår skrev til Jaobs ældste datter
Anna Marstrand, senere gift Petersen. Farmoren
betegner Marie som “critikløs over for sig^ selv”
og “blind for meget, som hun burde see”'5, med
andre ord énøjet og ufordragelig, og det antydes
også, at hun er åbenmundet og taktløs: “Hun
er jo, som du selv har erfaret, mærkværdig lidt
diskret'06, hvorfor jeg heller aldrig selv betror
hende mange Ting. At hun har talt saa tidt om
dine Ajfairer (ordet betyder her blot: dine sager)
til enhver som helst, har tidt forbauset mig”.
Mathilde fik også besøg af den næstældste
datter, Julie gift Blegvad: “Julie taler med saa
megen Misfornøjelse om Hjemmet med saadanne
Udtryk om sin Moder, at det gjorde mig ondt. Da
I jo dog alle maa være overbeviste om, at hun vil
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det bedste for Eder, saa kan jeg ikke forstaa, at
Forholdet synes at blive haardt mod haardt; men
det synes virkelig, som om din Moder har tabt alt
Holdpaa dem. Julie udtalte sig saamændi tydelige
og skarpe Ord”'01. Men Mathilde har desuden haft
besøg af pigernes mor, Jacobs hustru: “Jeg havde
virkelig ondt afDin Moder, som ligefrem beklagede
sig over Børnenes Opsætsighed og Ulydighed. Og
hvormaa detgaa ud over Din Fader, som vel intet
siger, men tænker desto mere”'m.
Farmoren konstaterer, at “han har jo
ligesom givet al Myndighed fra sig med Hensyn
til Børnene”'09. Men hun ville ønske, at hun
kunne få ham til at tage sig mere af problemerne
og gøre noget for at skabe forsoning. Hun kan bare
aldrig komme til at tale alene med ham derom.
“Den, som jeg helst vilde see (dvs. få besøg af), er
Din Fa’er; men ham ser jeg ikke. Og ser jeg ham,
har jeg vanskeligt ved at komme til at tale med
ham alene”"0. Det kan undre, at Jacob Marstrand
ikke en gang imellem gik alene på besøg hos sin
gamle mor.

Borgmesterparrets kunstnerisk begavede datter Julie g. Blegvad

(1882-1943) tegnede i 1905 under et af ferieopholdene ved Blåvand
dette billede af sin mor Marie f. Neergaard, som var nær ved 60 år.
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Farmoren prøvede selv at mægle og
skrev til Anna: “Din Fader kjender Din Moders
Svagheder lige saa godt som Du, skjønt han ser
dem i et mildere Lys. Ja, lær af ham at tage det
paa den elskværdigste Maade og med den ægte
Kjærlighed, som tilgiver Fejlene”"'.
Vi er her i årene 1896-1899, da de to døtre
var purunge, Julie 14-17 år, Anna 16-19 år. Man
skal nok ikke overvurdere konflikten, som jo
både dengang og nu har været almindelig inden
for mange familier. Døtrene forblev i opposition
til deres mor i lang tid, men forgudede til gen
gæld deres far. Men deres opposition har i høj
grad hængt sammen med deres eget stridbare
sind. Datteren Julie g. Blegvad var en kunstnertype, der ville leve sit liv uden meget hensyn til
andre. Og datteren Anna, som vi skal høre om
i næste kapitel, var en temmelig vanskelig og
selvrådig dame. Deres mor har haft det alt andet
end let. Og hun fandt ikke nogen støtte hos den
gamle farmoder, som kaldte hende indiskret, når
hun trængte til at tale ud med nogen om sine
vanskeligheder.
Vi i efterslægten kan se, at Marie f. Neer
gaard var syg, og havde vi hende mellem os i dag,
ville vi hjælpe til, at hun fik ordentlig lægelig
behandling. Men var der dengang nogen, der
kunne eller ville hælpe, nogen, som kunne eller
ville indse, at hun var syg? Der var antagelig Jacob
Marstrand, hendes mand. Dét må vi slutte ud fra
hans “tavshed”, hans vilje til ikke at diskutere
eller bringe hende i affekt, hans økonomiske
og praktiske støtte til hendes ferieophold og
rejser. Men hvor meget børnene har indset, er
tvivlsomt. Desuden gaves der jo ikke dengang
nogen psykiatrisk behandling ud over, at man
kunne blive erklæret sindssyg og blive sendt
på en sindssygeanstalt, netop en anstalt, ikke et
behandlingssted. Og Marie var slet ikke syg i det
omfang, som man dengang forbandt med ordet
sindssyg. Hun var en forstandig dame med nogle
komplexer.
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Jacob Marstrands fejlgreb over for både
søn og svigersøn
Omvendt var det Jacob Marstrand selv, som ved
sin faderrolle skabte store vanskeligheder for sin
ældste søn og for sin første svigersøn. En mand,
som har oparbejdet en stor virksomhed, begår ofte
den fejl at ville presse den næste generation til
at gå ind i samme erhverv og føre virksomheden
videre uden hensyn til, at hvert menneske og
hver generation har sine egne ønsker og drømme
om livet. Jacob Marstrand begik den samme fejl,
og det var ulykkeligt for dem, han lod det gå ud
over. Han var blevet mere og mere optaget af sit
kommunalpolitiske arbejde og ønskede at holde
op i bager erhvervet, for han var blevet “ked og
træt af det hele” "2. Så nu satte han sit håb til sine
børn.
Først var der den ældste datter Anna, som
var blevet forlovet med den 14 år ældre Lorentz
Petersen, cand.polyt. og ansat som ingeniør ved
statsbanerne. Om dem handler næste kapitel, for
det er gennem dem alene, ikke gennem sønnerne,
at slægtsnavnet bæres videre i Borgmesterlinien.
Gennem dem kunne vel også bagerfabrikken i
Købmagergade bæres videre? Svigersønnen blev
presset både af Anna og af hendes far til at forlade
statsbanerne og ingeniørarbejdet og i stedet blive
bager. De havde allerede, mens han arbejdede
ved jernbaneanlæg i Sæby, fået arrangeret, at
han samtidigt blev anerkendt som bagersvend
deroppe i løbet af et år; det kunne naturligvis ikke
være gået rigtigt til, men svendebrev havde han
i alt fald fået udstedt i Sæby i 1899. Og ikke nok
med det, for samme år bestod han mesterprøven
deroppe"3.
Som tænkt, så gjort. Svigersønnen Lorentz
Petersen fik først overdraget et lille bageri på
Østerbro, så at han kunne komme i træning; i år
1900 blev han gift med Anna; og 1901 indtrådte
han som Jacob Marstrands medarbejder i bageriet
på Købmagergade"4. Tanken var, at han og Anna
skulle rykke ind som bagerrmesterfamilie på Køb
magergade, når Jacob som ventet blev borgmester
i 1904 og dermed ville trække sig tilbage som
bager. Men det gik anderledes. Samtidig med at
være ansat hos sin svigerfar tog Lorentz et bijob
som ingeniør ved anlægget af Amagerbanen, og
det blev snart klart, at han ville bakke helt ud af

bagergerningen. 11904 forlod han Købmagergade.
Så var der Jacob Marstrands ældste
søn Olav Marstrand"5. Han havde skabt
sig sin egen levevej, først ved polyteknisk
uddannelse 1896-1899 i Zürich, senere ved
uddannelse som maskinmontør og examen som
elektroinstallatør, men nu pressede hans far
ham til at blive bager. Ganske vist var Olav år
1900 gået ind som bagersvend i Købmagergade
og aflagde det følgende år mesterprøve, for hans
far ønskede for en sikkerheds skyld, at der skulle
være to bagermestre til at afløse ham. Men da
svigersønnen havde trukket sig ud, og da sønnen
i 1904 afløste sin far som bagermester, viste
der sig hurtigt problemer. Her tænkes ikke på
Olavs erhvervsmæssige evner som bagermester,
men på de vanskeligheder, som fulgte af tidens
intolerance over for hans homosexualitet. Den
store arbejdsplads havde den almindelige rå
tone ligesom andre arbejdspladser; men her
fik det hele nu en retning, og skydeskiven var
Olav. Han var bøsse, som det hed om en mand
med hans sexuelle orientering, og sådan én
skulle knækkes. Efter 4 år med hånsord og spot,
forlod han bageriet, forlod også Danmark og
bosatte sig i Svejts i 1908. Det menneske, som i
Marstrandslægten bedst forstod ham, var Thyra
f. Burmeister, maleren Wilhelms svigerdatter.
Olav var på en måde hendes yndlingsnevø,
selv om han i virkeligheden ikke var i familie
med hende, men var søn af en af hendes afdøde
mands fætre. De to kendte hinandens sorger
og glæder og behøvede ikke mange ord for at
udtrykke deres indbyrdes forståelse. Da han
senere flyttede fra Zürichs byliv op i højderne i
kanton Schwyz"6, skrev hun til ham: “Jeg kan
godt forstå, at du lever oppe i den rene Luft,
hvor ingen Bagtalelsesbaciller kan trives”"1.

En rig og godgørende mand
Da Jacob Marstrand måtte erkende, at ingen
i den efterfølgende generation ville videføre
hans livsværk, solgte han det hele, da Olav i
1908 flyttede til Svejts. Der blev dannet et lille
bageraktieselskab "8, som fik tilladelse til at bære
hans navn, og det opretholdt butiksforretningen
på Købmagergade samt et mindre bageri. Men det
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havde Jacob Marstrand ikke noget at gøre med.
De fleste af bygningerne overgik til anden brug,
bl.a. inden for handel med textil og beklædning.
Ejendommen var ikke alene stor, - den rakte
langt bagud fra Købmagergade til nabogaderne;
den var også yderst velbeliggende midt i den
indre by ved et af de vigtige hovedstrøg. Den
blev derfor solgt for et kolossalt beløb, som viste,
at Jacob Marstrand var en rig mand.
Han var også en meget godgørende mand.
Allerede i sine år som bagermester var han
meget rundhåndet over for de folk, han havde
i sin tjeneste. Han støttede en sygekasse, som
hans svende havde oprettet, og betalte uden
videre sygepenge til svendene, - han var på det
punkt et halvt århundrede forud for sin tid. “Da
Svendenes Børn blev større og nogle af dem
havde Evner dertil, fik de Bøger og Skolepenge;
- flere af dem er i gode og ansete Stillinger, for
hvilke de kan takke Marstrand” "9.
Hvert år gav han en skovtur for alle sven
dene og bagerjomfruerne og kuskene og det
øvrige personale. For folk i kvarteret var det en
spændende oplevelse bare at se den lange række
af vogne, som holdt ned gennem Købmagergade
for at befordre hen ved 100 personer ud ad
Østerbro til Dyrehaven.
“Det var ikke alene mod sine Folk, at
Marstrand var hjælpsom, men selv de, han
kendte mindre til, gik aldrig uhjulpne fra hans
Dør; i de strenge Vintermaaneder (blev der)
uddelt for mange Kroner Brød hver Dag. - Hver
Lillejuleaften uddelte han Brød til alle, der kom.
Og var der ikke mere Brød, fik de Penge”120.
Men dette var blot den godgørenhed, som
direkte kunne iagttages. For derudover veed vi i
slægten, at han ydede store beløb til filantropiske
institutioner og velgørende foreninger.

Jacob Marstrands livsførelse
Selv levede Jacob Marstrand og hans hustru
ganske beskedent. I modsætning til andre
velhavende bagermestre holdt han ikke egen
vogn eller køreheste med sølvbeslag121. Både han
og Marie f. Neergaard færdedes til fods i det indre
København, hvor de levede deres daglige liv. Der
foregik heller ikke i hjemmet extravagante fester
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Jacob Marstrand med sin hustru Marie f. Neergaard i deres hjem.Så
idyllisk tegnede datteren Julie g. Blegvad bagerhjemmet. T.v. harpen,

som blev bygget af hans norske farfar, der grundlagdeden danske
Marstrand-slægt.

med dyre vine eller mange retter mad.
Alligevel færdedes der i bagerboligen på
Købmagergade mange mennesker. Det skyldtes
særlig bagerens hustru, at der kom så mange be
tydelige personer fra det grundtvigske åndsliv.
For det var hendes tilknytning til højskolefor
eningen og til Vartovs menighed, der gav hende
mange venner i de kredse. For dem åbnede hjem
met sig, og derigennem blev Jacob Marstrand
draget ind for resten af sit liv i den grundtvigske
verden, hvis personkreds er antydet i et tidli
gere afsnit. Sin sparsomme fritid anvendte han
på at læse, og han fandt endog tid til at udgive
nogle små bøger til læsning blandt jævne folk
om nogle af sine idealer, den store amerikanske
frihedsmand Benjamin Franklin, C.F. Tietgen,
Bjørnstjerne Bjørnson m.fl.
Mens børnene var små, lejede familien sig
hver sommer ind på Gammel Kalkbrænderigård
ved den nuværende Strandboulevarden. For
senere generationer, der kender dette kvartér som
en tæt bebygget bydel nær Nordhavn station, kan
det være vanskeligt at forestille sig et landligt
ferieområde her. Men her var ingen jernbaner
(trafikken til Helsingør gik over Hillerød, for
kystbanen blev først etableret i 1897), der var
ingen havnetrafik (frihavnen var ikke anlagt
dengang), der var kun en sparsom bebyggelse
mest for fiskere. Så huset lå omgivet af marker
og haver122, og der var badestrand, for Øresunds
vand gik helt dérind, hvor nu Standboulevarden
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løber. Det hele var en idyl, hvor børnene hentede
helse i sommermånederne i stedet for at bo i det
indre Københavns røgfyldte luft.
Da børnene groede op og blev halvvoxne
og senere blev unge mennesker, holdt fami
lien i adskillige år sommerferie ved Blåvand på
Jyllands vestkyst.
Samtidig med, at Jacob Marstrand blev
borgmester i 1904 og overdrog ledelsen af
bageriet til sin ældste søn, flyttede han sit hjem
ud af bagergården og lejede sig en bolig på Sorte
damsdosseringenl23, måske inspireret af at hans
bor Troels (medstifter af Glud & Marstrand) boede
ved Peblingedosséringen, så at de to brødre kom
til at bo nær hinanden. I sit nye og mindre hjem
levede Jacob Marstrand et mere tilbagetrukket
og stilfærdigt liv. For at bo nærmere rådhuset
flyttede Jacob Marstrand efter 4 års forløb til
en lejlighed i den korte gade med navnet Ved
Glyptoteketl24, og her boede han indtil sin død
næsten 30 år senere.
Selv om Jacob Marstrand og Marie f.
Neergaard til daglig levede et beskedent liv,
ofrede de gerne, hvad det kostede at komme på
de rejser, de ønskede. Det var et af de få punkter,
hvorved man kunne se deres rigdom, thi at rejse
på ferie i “de varme lande”, som man dengang
kaldte Sydeuropa, var højst ualmindeligt og
forbeholdt folk med mange penge - bortset fra
kunstnere, som fik rejsestipendier, og hånd
værkere, som arbejdede sig af sted “på valsen”.
Men bageren var blandt dem, som selv havde råd,
og efter tidens skik gik rejserne oftest til de mere
mondæne feriesteder eller såkaldte kurbade.
“Montreux var Maries Yndlingssted”. “Vi blev
saa indtagne i det herlige Sted, at jeg sendte
hele Familien derned, medens jeg ombyggede
Beboelseshuset”. Andre steder, de holdt af, var
Menton og Aix-les-Bains (ved Rhone’s øvre
løb)l25. Da Olav havde forladt Danmark besøgte
de ham hvert år i Svejts; så der var på ingen
måde tale om et brud mellem dem og ham.

yngste søn Viggo blev ramt af alvorlig sygdom.
Han var på en måde hele familiens øjesten, den
“lille bror”, køn, nem at omgås og særdeles
velbegavet. Han var nær ved at afslutte sit
studium til ingeniør på Polyteknisk Læreanstalt
(nu Danmarks Tekniske Universitet), hvor han
havde bestået mellemliggende examiner med
gode resultater. Men sygdommen tog magten, og
i 1908 døde han til usigelig sorg for forældrene.
Hans mor lod sig mod forventning ikke knække
psykisk, men hun blev ældet og legemligt
svækket af sorgen.
Marie f. Neergaard blev gammel, allerede
da hun var i 60’erne. Hun led af åreforkalkningl26,
og hjertet tog skade, så hun ikke kunne holde
til ret meget; dertil kom, at Synssansen blev
mærkbart forringet. Men hun var glad for at rejse
sydpå og følte rekreation derved.
I juli 1914 besøgte parret som sædvanlig
om sommeren Olav i Zürich, og derefter tog
de på ferieophold i Baden-Baden. Dét, som
nu skete, gengiver jeg efter Jacob Marstrands
egen fortællingl27. I løbet af måneden begyndte

Marie Neergaards sygdom og død
^908 blev et svært år for dem. Ikke alene var det
året, hvor Olavrejste ud og derefter boede i Svejts
resten af deres liv. Det var også året, hvor deres

Marie f. Neergaard kort før sin død.
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krigsrygterne at forstyrre freden, og til sidst
voxede spændingen fra time til time. De
blev nødt til at følge med strømmen, så om
morgenen den 31. juli rejste de af sted nordpå
mod Danmark. De rejste sammen med mange
andre på flugt, så togene var overfyldte. På alle
stationer paraderede soldater, og ængstelse
prægede alle ansigter: Hvad ville næste time
bringe? Klokken var over midnat, før de nåede
Hamborg, hvor de fandt hotelplads. Portieren
gik hændervridende frem og tilbage, for hvert
øjeblik kunne han vente indkaldelsesordren,
som drog ham bort fra familien mod det
ukendte frygtelige. Marstrands måtte lade
deres kufferter tilbage, da de tog videre, de var
begravede under bjerge af flygtendes bagage, og
selv skulle de videre på flugt i en fart. Næppe
var de kommet over grænsen til Danmark, før
telegrafen meldte, at krigen var udbrudt, - den
blodige 1. verdenskrig begyndte den 1. august
1914. Da parret om aftenen dén dag sejlede
med færgen over Lillebælt (det var 20 år før
den første Lillebæltsbro), såe de sorte skygger
af store skibe, det var tyske flådefartøjer på vej
nordpå.
Også i Danmark var der uhyggestemning,

for der var udstedt ordre til almindelig mobili
sering for om muligt at holde Danmark uden for
krigen (og det lykkedes som bekendt, dog mere
p.g.a. diplomatiet). Der var udstedt almindelig
indkaldelsesordre, så soldater ilede med tog til
deres garnisonssteder. I toget over Fyen rejste
Marstrands i en 8-personers kupé, men der var
15 i kupéen foruden krigsudstyr. Efter færgeturen
over Storebælt blev der et langt ophold i Korsør,
fordi der først skulle afsendes extratog med sol
dater. Marstrands var meget trætte og sultne, da
de langt om længe nåede København.
I tiden derefter blev Jacob Marstrands
hustru svagere og svagere128. Hun kunne ikke
mere læse bogstaver; men der var stunder, hvor
hun glædede sig over at kunne sidde ved flygelet
og spille og synge de kendte sange udenad.
I oktober skrev hun i et brev: “Det er
slet ikke slemt at blive gammel, selv om baade
hjerte og øine svigter. Thi børnenes kærlighed
og de søde børnebørn bringer saa meget lyst og
glædeligt til vort stille hjem”. En morgenstund
i begyndelsen af november sov hun ind uden
dødskamp. “Jeg troede, hun sov; jeg hørte kun et
suk. Saa var hun død”.

Jacob Marstrand og Marie f. Neergaard i deres ombyggede stue på Købmagergade. Harpen, som hans farfar Nordmanden byggede, er stadig med.
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Otium og nyt ægteskab
Til forbløffelse for mange giftede Jacob Marstrand
sig igen efter kun 8 måneders forløb. Hans 2.
hustru var kun 41 år, - mere end 25 år yngre
end han. Hun var en så betydelig personlighed
og samtidig et så fint og beskedent menneske, at
hun ikke kom ind i nogen problemer med hans
børn129 af 1. ægteskab.

Margrethe Lønborg Jensen130
Da der ikke var børn i det nye ægteskab med
Margrethe Lønborg Jensen, dvs. ingen Marstrandefterslægt, indgår hun ikke i slægtkæden. Men
hun skal naturligvis omtales her, fordi hun spil
lede en stor rolle i Jacob Marstrands liv. Hans
søn Even udtrykte det således:

Tillidsfuldt gik hun til ham,
netop som mest det gjaldt.
Tyve somre og vintre
var hun hans eet og alt.131
I sin erindringsbog skrev Jacob Marstrand,
at hun blev “mine Venners Ven og mine Børns
132
Kammerat” . Hun var jo så meget yngre end
han, at børnene ikke betragtede hende som en
stedmoder, men som en ældre søster eller nær
ven.
Hun var af en grundvigsk familie133, der
hørte til Vartovmenigheden. Hun gennemgik som
ung Nathalie Zahles Privatlærerindekursus, og
senere blev hun lærerinde på dennes Børneskole.
Her blev hun noget af en pionérskikkelse. Hun
udgav desuden livlige bøger for den første
læseundervisning. “Min første Bog”, som
var illustreret af Louis Moe, blev brugt i hele
Danmark. Hun var også børnebogsforfatter, og
hun bliver endnu efter hundrede år husket for
sin lille sang “feg en gård mig bygge vil”. Hun
var påvirket af store børnepædagoger i udlandet;

dem besøgte hun, og deres tanker indgik i hendes
ideer om en venlig og hyggelig undervisning af
småbørn. På N. Zahles Børneskole gav ledelsen
hende fuld frihed til at gennemprøve sine ideer.
Ved sit ægteskab med Jacob Marstrand
valgte hun at opgive sit skolearbejde for at hel
lige sig hjemlivet med ham. Men hun opgav ikke
at virke for sine ideer og at udbrede kendskabet
til dem. Hun rejste rundt i hele Danmark og
holdt foredrag derom og gennemførte praktiske
øvelser i skolerne.
Efter en halv snes års ægteskab kunne hun
“ikke dy” sig længere; så åbnede hun selv en bør
nehave i København; den blev besøgt af mange,
også udlændinge, som ville lære af hende.

Jacob Marstrand slutter som
borgmester
Det var ikke bare hende, der opgav sit regel
mæssige arbejde. Også Jacob Marstrand selv
besluttede at trække sig tilbage. Han kunne se
tilbage på et spændende politikerliv i den tid,
da København blev til en storby. “Marstrands
virksomhed'34 faldt sammen med en stærk
udvikling på alle de områder, der hørte under
hans embede: bygnings- og vejvæsen, byens
renholdelse, brandvæsenet, gas-, elektricitets- og
vandforsyning, der blev endnu mere omfattende
ved de store indlemmelser 1901-02, som mere
end tredoblede kommunens areal. I hans
borgmestertid foregik kommunens overtagelse
af sporvejene, opførelsen af nye kvarterer,
store udvidelser og nybygninger af gas- og
elektricitetsværker,
nye
vandværksanlæg,
opførelse af broer og viadukter, anlæg af parker,
- - omordning afKbh.s banegårdsforhold” osv.
Marstrands virkefelt havde været enormt,
og han havde været en utrolig flittig mand. Han
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havde været medlem af Københavns borger
repræsentation i 24 år, deraf de 13 sidste som
borgmester. Men nu, to år efter at have indgået sit
2. ægteskab, bestemte han sig for at træde ud af
kommunalpolitikken og afslå genvalg.
I sin sidste tale i borgerrepræsentationen
mindedes han den overenskomst, hvorved
Nørrefælled var blevet overdraget København
til fri rådighed, og herom gentog han fra sin
allerførste tale 24 år tidligere dét udtryk, at
“militærets døde hånd” nu var taget bort fra disse
arealerl35. Senere slægtled vil snarere tale om en
beskyttende og bevarende hånd, som reddede
store friarealer på fællederne, ved kastellet og
ved det lange idylliske forløb af Vestvolden. Men
for erindringens skyld gentog han fra sin første
tale ordene om militærets “døde hånd” i sin
afsluttende tale i Borgerrepræsentationen i 1917.
For han kunne godt lide at være polemisk.
Han kunne også være mærkværdig ensidig.
I sine erindringer har han kun nogle få linier om,
hvordan han oplevede den 1. verdenskrig (19141918) med al dens gru. “Krigen udviklede sig til en
Verdenskrig, hvor alle Tysklands Naboer, ja endog
Amerika, satte Himmel og Jord i Bevægelse for at
besejre Tyskland, saa dette Land led Hungerskvaler
og tilsidst maatte nedtage Kirkeklokkerne for
at omstøbe dem til Vaaben”'*. Med disse linier
sammenfattede han den 1. verdenskrigs rædsler ti
år efter dens afslutning. Han synes at have glemt,
at alle Tysklands naboer aldeles ikke var dets
fjender; mange var neutrale, andre var Tysklands
allierede, og atter andre blev overfaldet af
Tyskland, som selv åbnede krigen imod Belgien,
hvor der blev begået frygtelige grusomheder
mod civilbefolkningen. Det forekommer meget
ensidigt, at Jacob Marstrand i sin bog blot hæfter
sig ved Tysklands selvforskyldte kranke skæbne.
Det skyldes formentlig, at Tyskland for ham var
forbilledet for moderne udvikling og civilisation.

Han var en stor kraft i opretholdelsen
og konsolideringen af Borups Højskole. Johan
Borup (1853-1946) var ganske vist ikke ved
blodets bånd beslægtet med Marstrand, men
de var i familie sammen: Vallekilde højskole
var i 1865 blevet grundlagt af den fremragende
Ernst Trier (1837-1893), og han var Johan Borups
morbror. Trier var gift med Julie Marstrand
(1850-1881), og hun var Jacob Marstrands
kusine, datter af hans vidunderlige Onkel Troels,
som vi har mødt utallige gange i dette kapitel.
Borup og Marstrand var så at sige åndeligt
beslægtede gennem Vallekilde højskole og dets
forstanderpar. Da Borup i 1891 fik den tanke
at ville plante en grundtvigsk højskole inde
på stenbroen i hovedstaden, fandt mange ham
vanvittig. Men han havde en vigtig grundidé:
som højskolerne på landet havde “oplyst og
oplivet” landboungdommen, således skulle hans
højskole gøre det med arbejderklassens ungdom.
Han fik nær forbindelse med fagforeningerne,
og tilbød som første trin en dygtig undervisning
i de elementære fag læsning og skrivning og
regning. Derpå fængslede han dem med “sine

Borups Højskole - Grundtvigskirken
Jacob Marstrand lå ikke på den lade side i sit
otium. Nu vendte han tilbage til sin ungdoms
idealer og til dét, som han både med sin 1. og
sin 2. hustru havde tilfælles i den grundtvigske
bevægelse. Det gjaldt særlig to områder.
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J. F. Willumsens maleri af borgmester Jacob Marstrand (På Københavns rådhus).

åndfulde literære foredrag og i de æggende
samtaletimer”l37. Maleren Wilh. Marstrands
svigerdatter Thyra f. Burmeister var en højt
værdsat lærer i fremmedsprog ved skolen, som vi
har set i kapitlet om malerens søn. I begyndelsen,
ved højskolens grundlæggelse i 1891, havde
Borup mistrøstigt skrevet: “Der er ikke een
grundtvigianer her i byen, som har rakt mig en
finger”-, men han fik snart støtte af en kreds med
Jacob Marstrand. Omkr. 1920 blev der organiseret
en støtteforening med navnet “Foreningen for
Højskolens Fremme i København”, hvis formål
var at skaffe højskolen en bygning, som den selv
ejede. Dén var Marstrand formand for til sin

død. Med alle sine forbindelser hos private og
hos banker og i Københavns kommune var Jacob
Marstrand under sit otium en drivende kraft bag
erhvervelsen af Frijs’ palæ ved Frederiksholms
Kanal til ejendom for skolen138. Den lå centralt
i forhold til sporvognsnettet, men mindre hen
sigtsmæssigt i forhold til senere tiders S-tog og
metro.
Den anden store sag, som optog Jacob
Marstrand under hans otium, var opførelsen af en
mindekirke for salmedigteren og folkevækkeren
Grundtvig. Mange havde i årenes løb slået til
lyd for, som Jacob Marstrand udtrykte det139,
“at rejse Grundtvig et Nationalmindesmærke”.
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Mange forskellige forslag såe dagens lys, der blev
afholdt konkurrencer, og der blev endelig dannet
en komité af fremtrædende personligheder for at
finde en løsning. Jacob Marstrand blev formand
for den komité.
Den idé, man besluttede sig for, var som
bekendt at rejse en katedrallignende kirke, som
skulle bære Grundtvigs navn. Udkastet til kirken
kom fra arkitekt P. V. Jensen Klint, som blev dens
arkitekt. Staten bevilgede halvdelen af midlerne
til opførelsen, den anden halvdel skulle ind
samles ad privat vej. Københavns kommune
skænkede byggegrunden på et åbent område
på Bispebjerg og gav samtidig arkitekten den
opgave at planlægge en lav begyggelse uden om
kirken i samspil med dens arkitektur.
Så langt var man nået, da den 1. verdens
krig kom (1914-1918). Derfor kunne der ikke
tages fat på kirkebyggeriet, førend krigen og

efterkrigstidens kaos var overstået, “og da var
alle Byggepriser steget til mer end det dobbelte”
skriver Jacob Marstrand. “Man besluttede da
først at opføre Taarnet, for at det kunde tjene som
Kirke, indtil man fik Penge nok til at bygge den
hele Kirke. Grundtvigs Fødselsdag 1921 blev
Grundstenen til Taarnet nedlagt”. Borgmesteren
var hovedmanden bag byggeriet; det var ham,
der havde både de politiske og de økonomiske
forbindelser, som var nødvendige.
Efter 6 år var det mægtige tårn rejst og
blev indviet til kirkelig brug lige før julen 1927.
Langt ind i 1930’erne fortsatte byggeriet af selve
kirkerummet; Jacob Marstrand forblev til sin død
i 1935 formand for den komité, der sørgede for
finansieringen og førte forhandlinger om statens
støtte, men han nåede ikke at se kirken rejst i sin
helhed.

De hygiejniske forhold var rædselsfulde i København, da Marstrand blev borgmester. WC fandtes ikke. Baggårdene var fyldt med latriner og

pottetønder og dybe grave med lort. Pottetøndernes indhold løb gennem kloakrør ned i havnen, enkelte steder i rendestenene, ellers blev

uhumskhederne kørt væk af natmændene på åbne vogne og læsset af ved havn og strand. Byen stank. I løbet af 20 år var Marstrand hovedmanden
i at forandre alt dette. Det kostede mange penge og meget arbejde. “Alle Kloakker skulde samles og føres under Havnen og gennem Amagerfælled

langt ud i Øresund.. Naar denne Plan var gennemført, kunde Vandclosetter tillades". Gade efter gade blev gravet op og fik lagt kloakrør ned,

Marstrand blev husket af københavnerne som manden, der lod grave og grave og grave. Da han gik af som borgmester fremkom forskellige
interessante forslag til et mindesmærke over ham.
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Henvisninger og noter vedr. borgmester
Jacob Marstrand
Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:

Krak.

KRAKs Blå Bog 1936.

Tilb.
Den selvbiografi, som Jacob Marstrand
nåede at udgive, da han var 80 år, under titelen “Et
Tilbageblik” (Gyldendal 1928).
Koefoed.
V. E. Koefoed: Bageriet på Store Kjøbmagergade Nr. 19 (1916 Martius Truelsens Bogtrykkeri,
Kbhvn.). Koefoed var en af Jacob Marstrands mest
betroede bagersvende, senere selvstændig bagermester.
Han nedskrev som ældre sine erindringer om bageriet på
Købmagergade og om sine oplevelser dér. I Marstrands bog
“Tilbageblik” s. 94, er han citeret udførligt for sin tale ved
Marstrands 25 års jubilæum som bagermester.

TkMa.I.
“Slægten Marstrand” af Troels Marstrand,
hans egen udgave af bogen (Kjøbenhavn 1885). Bogen
har ganske vist almindelig slægthistorisk interesse, men
den er særlig interessant for borgmesteren, fordi hans
mor, Mathilde, og hans store søskendeflok i årevis boede
sammen med bogens forfatter, hans farbror, så at dette
nære forhold er et af omdrejningspunkterne i bogen.
Tr.Ma.II.
Den ændrede udgave (Kbhvn. 1915)
af Troels Marstrands: “Slægten Marstrand”. Den blev
genoptrykt af borgmester Jacob Marstrand (1848-1935)
m.fl., men p.g.a. hans ledende rolle i bagererhvervet
slettede hanal den negative og injurierende omtale af
bagerstanden i almindelighed og enkelte personer i
særdeleshed. Den mangler Troelses subjektive, impulsive
og følelsesfulde synspunkter.
Theodor.
“Theodor Chr. Marstrand paa hans
Hundredeaarsdag”
(privattryk
1917),
udgivet af
borgmester Jac. Marstrand om hans far. Han er den eneste
af “de 5 berømte Marstrand-brødre ”, som den næste
generation har trykt og udgivet materiale om.

Math, breve
Fra borgmesterens mor, Mathilde født
Tjaden, er der bevaret et antal breve fra skrevet i årene
1895-1899 til borgmesterens datter, dvs. hendes barnebarn
Anna Marstrand (1880-1953), gift Petersen. I slægtens eje,

p.t. hos Anna Marstrands dattersøn Erik Marstrand (f.
1933). Utrykte.
Maries breve Fra borgmesterens 1. hustru, Marie født
Neergaard, er bevaret et antal breve, som hun har sendt
sin mand i årene 1880-1912. De blev skrevet, når hun var
på ferie enten i Danmark, hvor den jyske vestkyst var det
foretrukne sted, eller i udlandet, hvor hun - ofte med en
eller to af sine døtre - ferierede flere gange i Svejts ved
Genéve-søen og i Norditalien. Utrykte. Brevene er p.t. hos
hendes ovennævnte oldebarn Erik Marstrand (f. 1933).
Jacobs Breve. Et duplikeret hæfte med en samling af
Jacob Marstrands breve, udsendt i 1948 af sønnen Olav
Marstrand under titelen “Jacob Nie. Marstrand, 18481948. Breve til Slægt og Venner”.

“Til Minde”
Et duplikeret hæfte om borgmesterens 1.
hustru, Marie født Neergaard med hendes livshistorie og
med en samling breve. Det bærer titelen “Til Minde om
Moder paa Hundredeaarsdagen 1846-1946 ved Even og
Olav Marstrand”.

Jacob Marstrands barndom og ungdom
1 Slig naturlig begivenhed
Tilb. 95.
2 Store Kongensgade
Tilb. 29-30.
3 Amerikavej. »Indianerliv«
Smst. 34.
4 Skolegang
Smst. 43-45. Om Schneekloth:
Dansk Biografisk
Leksikon
5 Du kan sagtens være glad
»Theodor Chr. Marstrand paa hans Hundredeaarsdag«
(privattryk udgivet af sønnen borgmester Jac. Marstrand
1917), s. 19.
6 Hvad skulde han i Skive?
Smst. 17-18.
7 Som en herremand
Smst. 21.
8 Fik en extra dram
Tilb. 45.
9 Beløb til hendes underhold
Om Theodor Marstrands død og om de deraf følgende
problemer for hans mange efterladte og vedrørende hans
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fabrik, se Tr.Ma. I 77 og 139 hhv. II 60 og 101.
10 Som en far for 13 børn
Smst.
11 Svar fra Otto i Vestindien
Otto Marstrands brev af 12. juli 1864 (fra St. Thomas) til
den da 16-årige Jacob Marstrand. Hos dennes efterslægt,
p.t. Erik Marstrand (f. 1933).
12 Jacobs kusine Emily
Emily Marstrand (1848-1933) senere g. Gyllich, var datter
af den ældste af “de 5 Marstrand-brødre ” Otto, der som ung
drog til Dansk Vestindien og bosatte som tømmerhandler
på St. Thomas. Som gift flyttede hun med mand og børn til
Danmark. Hendes brev til Jacob er dateret St. Thomas 11.
marts 1866. Smst.
13 Her segnede jeg etc.
De tre korte citater er fra Tr.Ma.I 77-79 hhv. II 60-62.
14 Købte Fredsholm
Onkel Troels skriver, at “Den yngste af mine Børn, Ketti,
var kun 8 Aar, da vi kom til Fredsholm”, Tr.Ma.I 82 hhv.
II 65. Ketti var født 11. april 1858. Købet af Fredsholm var
således efter hans eget udsagn sket enten 1866 el. 1867.
Men hans tidsangivelser er meget ofte forkerte. Efter det,
som han i øvrigt fortæller, er købet i hvert fald tidligst sket
i 1867, måske i 1868.
15 Hun havde intet valg
Tilb. 54.
16 Vestindiske slægtninge etc.
Smst.
17 Jacob skulle skaffes stilling
Tr.Ma.I 83 hhv. II 65.
18 Overvinde fordomme
Smst.
19 Lærling hos bager Hahn
Citaterrne om læretiden hos bagermester Hahn er fra Tilb.
49-50.
20 Svendetid hos hofbager
Tilb. 50-52.
21 Skønt bageren var hof etc.
Koefoed 27.
22 Ugelønningerne
Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre (Rigsarkivet
1991).
23 End jeg havde troet muligt
Hele stoffet om Jacob Marstrands soldatertid er et udtog
fra Tilb. 56-61.
24 I et brev flg. skildring
Brev af 10. juli 1870 til Onkel Troels. - Jac.Ma.Breve s. 9.
25 Født en prins
Dette og det flg. citat er fra Tilb. 61.

Onkel Troels køber en bagergård til Jacob
26 Igen i bagererhvervet
I forbindelse med, at han gjorde mesterstykke omkring
januar 1871, arbejdede han først en kort tid som svend
hos dén Ferdinand Klein, som solgte sin bagergård på
Købmagergade til Marstrand-familien, og derpå næsten 3
år hos den i texten omtalte Johan Albrecht.
27 Lod æltemaskine forfalde
Tr.Ma.I 55 hhv. II 46.
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28 Overtog den gamle gård
Tilb.24.
29 Vildledende hos Jac. Ma.
Tilb.63 har overskriften »Den gamle Bagergaard paa
Købmagergade«. Gammel var den, men den var ny i
slægten.
30 Ikke sten på sten tilbage
Tilb.93.
31 Bedst beliggende bagergård
Tr.Ma.I 85 hhv. II 67.
32 Indtil J.M. blev myndig
Koefoed 21. Citatet er forkortet. Koefoeds fremstilling
stemmer overens med Tr.Ma.I 85 hhv. II 67: »Jeg kjøbte
Gaarden og foreslog Bageren at flytte dertil---- , beholde
Jacob som Fuldmægtig og efter tre Aars Forløb flytte«.
33 Fjorten fine Frøkner
Brevtillægget til Tr.Ma.II, s. 176.
34 En ny periode
Koefoed 25-26.

Marie Neergaard, som Jacob Marstrand giftede sig
med
35 Jacob Marstrands hustru
Marie (Elisabeth) Neergaard (1846-1914). Dette afsnit
bygger, hvor ikke andet fremgår af notehenvisningerne,
på (1) Mindeblade til Marie Elisabeth Marstrands
Ihukommelse ved Jacob Marstrand (1914, Martius
Truelsens Bogtrykkeri, Kbhvn.) og (2) særlig på “Til
Minde” (se herom noternes indledning ovenfor).
36 Helt ny tilværelse
Også dette afsnit bygger særlig på “Til Minde”, medmindre
andet fremgår af notehenvisningerne.
37 Over 30 svende
Jft. Koefoed 32.
38 Spisestue med langborde
Smst. 16.
39 Styre dette urolige hus
Tilb. 71.
40 Sang ledsaget af klaverspil
Koefoed 38.
41 Maries mange plejebørn
Tilb. 153.
42 Frisindede folk
Koefoed 26.
43 Mindernes hav
Tilb. 84.

Jacob Marstrand som bagermester
44 Det lysner i øst
Pio og Geleff var de to første socialistiske agitatorer
i Danmark. Datidens domstole betragtede dem som
kriminelle samfundsomstyrtere. »Socialdemokraten«
begyndte som ugeblad, men udviklede sig i slutningen af
1800-årene til at blive en af Danmarks store aviser. Den
stilling holdt bladet til 2. halvdel af 1900-årene, da det
omdøbtes til »Aktuelt« og til sidst ophørte. Citatet er fra
Tilb. 67.
45 Et ugentligt fridøgn
Smst.

Ul

46 Fjende af det gamle
Koefoed 27.
47 Der blev mere roligt i huset
Smst. 32.
48 Svendene var uregerlige
Smst. 26.
49 Hjemsted for fagforening
Smst. 32-34.
50 Selvstændige kvinder
Smst. 37.
51 En lang årrække
Smst. 26.
52 Bedst og størst/8-øres horn
Smst. 28.
53 Brødudsalg og vogne
Smst. 35-36.
54 Store Bededagsaften
do.
55 Rugbrød bagtes slet ikke
Tilb. 66.
56 Luxusbrødet overvejende
Tilb. 93.
57 Egetømmeret var frisk
Koefoed 10.
58 Brænde, sæd og mel
Tilb. 66.
59 10 sække mel
Tr.Ma. I 84 hhv. II 66.
60 Grundmuret bygning
Tilb. 66.
61 Der var ret idyllisk
Koefoed 9 har denne sætning. Hele det forgegående afsnit
om bagergårdens bygninger bygger på side 8-9.
62 En slem rotterede
Tilb. 66.
63 Ikke sten på sten tilbage
Tilb. 93.
64 Storstilet jubilæumsfest
Koefoed 38. Tilbageblik 93-94.
65 Gik ikke i opfyldelse
Koefoed 38 og 40.

Kommunalpolitikeren Jacob Marstrand
66 Dirigent nedlagde hvervet
Tilb. 99.
67 Forfærdelse og harme
do. 110.
68 Ikke blive alt for rød
do. 138.
69 Nær over til socialismen
A.D. Jørgensens udtalelse blev fremsat i midten af
1890’erne i et brev, som er citeret i Jac.Ma.Breve, s. 2.
70 Renligheden blev derefter
Tilb. 28.
71 Det første, vi var med til
do. 120.
72 Stanken var kvælende
do. 26.
73 Uhumskheder gik i Havnen

do. 120.
74 Alle kloakker ud i Øresund
do. 121.
75 Gothersgade og GI. Mønt
Smst.
76 Opgivne nedrivningsplaner
Smst.
77 Herinde i Kulrøgen
Brev af 18. juli 1899 fra borgmesterens mor Mathilde f.
Tjaden til borgmesterens ældste datter Anna, på ferie i
Lyngby. Brevet er p.t. hos Erik Marstrand (f. 1933).
78 Rådhusklokkerne osv.
Citat fra Tilb. 127.
79 Et rådhus nu vi smykker
Tilb. 134.
80 En gul hestesporvogn 1863
Tilb. 122. Ja, i slutningen af 1863 åbnedes Københavns 1.
sporvognslinie fra Frederiksberg Runddel ad Vesterbrogade
og Stormgade og Holmens Kanal og Bredgade til St.
Annæ Plads. Se »100 år sporveje i København 18631963«. Udgivet af Københavns sporveje i anledning af
hundredåret 1963.
81 Syre vogne
Samme jubilæumsbog, s. 43.
82 Overjordisk tilledning
Tilb. 129.
83 Samling af alle sporveje
Tilb. 122.
84 Dén sag, som optog mest
Tilb. 141.
85 Sporvognenes fangarme
I samme jubilæumsbog gengives s. 25 det her citerede
afsnit af sporvognskonduktør N.C. Olsens beretning.
86 Tegning af elektr. sporvogn
Fra ovennævnte jubilæumsbog s. 47.

Bagerfamiliens hjemliv
87 Er nu hver rest forsvunden
Tilb. 145.
88 Det er så vel sidste gang
Brev af 19. decb. 1903.
89 Ligger for dine evner
do.
90 Kolérisk
»Til Minde«, s. 6.
91 Ildfuld
Tilb. 70.
92 Hendes breve
Alle hendes her anførte breve findes p.t. i Maries
Brv.Citaterne fra hendes lange udredninger har det
været nødvendigt at forkorte, men synspunkterne er ikke
forvanskede. Tegnsætningen er derimod ændret, særlig er
der blevet indsat flere punktummer.
93 Glemme at filosofere
do. ovennævnte brev af 1. decb. 1899.
94 Du mener det slet ikke
do. brev af 28. april 1902 fra Vevey.
95 Et dygtigt menneskeliv
do. brev af 8. aug. 1897 fra Blåvand.

3. slægtled: Jacob Marstrand

248
96 Gøre jer dén glæde
do. brev af 1. juli 1898 til den kommende svigersøn
Lorentz Petersen.
97 Glæde mine kære
do. brev af 29. april 1904 fra Vevey.
98 Henvendte sig til mig
do. brev af 23. sept. 1901 fra Askov.
99 Bærer sejren hjem
do. brev af 23. sept. 1901, fra Askov.
100 Olav mangler sin Marie
do. brev af 24. april 1902, fra ferieophold i Vevey, Svejts.
101 Du skal føre dem til mig
do. brev af 1. decb. 1899, fra Røsnæs.
102 Få dage senere
do. brev af 12. decb. 1899, fra Røsnæs.
103 Lykkelig, aldrig mer
do. samme brev.
104 Gnidninger ikke undgås
»Til Minde«, s. 6.
105 Critikløs og blind
Math.s Brv., brev af 24. okt. 1897 (til Gørlitz).
106 Mærkværdig lidt diskret
do., brev af 8.-16. juni 1897, ark 2, (til Gørlitz).
107 Julie, skarpe ord
do., brev af 4. juni 1899 (til Askov).
108 Siger intet, men tænker
do., samme brev.
109 Givet al myndighed fra sig
do., brev af 10. okt. 1897 (til Gørlitz).
110 Tale med ham alene
do., ovennævnte brev af 24. okt. 1897 (til Gørlitz).
111 Tilgive fejlene
do., samme brev.
112 Ked og træt af det hele
Koefoed 40.
113 Svendeprøve, mesterprøve
Han bestod i Sæby svendeprøve i maj og mesterprøve i
oktober 1899.
114 Lorentz Petersen indtrådte
Vilh. Marstrand (1884-1955) noterer i den stamtavle, der
danner tillæg til Tr.Ma. II, at Lorentz Petersen indtrådte
i virksomheden på Købmagergade i 1899. Det gjorde
han ikke, for da han i 1899 havde sluttet sit arbejde ved
jernbanerne omkr. Sæby, overtog han (sikkert med sin
svigerfars hjælp) for en kort tid et bageri på Østerbro i
Kbhvn. Derefter indtrådte han i bageriet på Købmagergade
1901.
115 Olav Marstrand (1876-1952)
Han var ugift og har ingen Marstrand-efterslægt.
116 Flyttede op i højderne
Det var i 1917. Da Jac. Marstrand indgik sit 2. ægteskab,
kunne han ikke hensidde i uskiftet bo efter sin 1. hustru.
Børnene fik derfor udbetalt deres mødrene arv, tilsammen
halvdelen af forældrenes fælles bo. Da ægteparrets formue
var kolossal, satte arven Olav i stand til at leve uafhængigt.
Han opgav derfor den faste tilknytning til arbejdslivet i
Zürich og drev i stedet en skisporthytte oppe i bjergene.
117 Ingen bagtalelsesbaciller
Citatet er fra dét »påskebrev«, som Thyra f. Burmeister
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skrev påskelørdag den 31. marts 1918 til Olav.
118 Et bageri-aktieselskab
Koefoed 40.
119 Skole, sygepenge, skovtur
Smst. 34.
120 Hvis ikke brød, så penge
Smst. 35.
121 Ikke vogn eller køreheste
Smst. 34.
122 Lå omgivet af marker
Tilb. 72.
123 Fire år på Sortedamsdoss.
Fra 1904 til 1908. Jfr. Tilb. 45 og 47.
124 Ved Glyptoteket
»Til Minde« 8, Tilb. 148.
125 Montreux - Aix-les-Bains
Tilb. 83 og 149.
126 Åreforkalkning
do. 150.
127 Dét, som nu skete
do. 151-152.
128 Svagere og svagere
Det følgende om Marie f. Neergaard, ordlyden af hendes
breve og beretningen om hendes død er direkte citeret fra
Tilb. 152-153.

Otium og nyt ægteskab
129 Jacob Marstrands børn
Se slutnoten.
130 Borgmesterens 2. hustru
Margrethe Lønborg Jensen (1874-1948) var født og opvoxet
i Kbhvn., hvor hun gik i Natalie Zahles børneskole, som
hun senere selv blev ansat i som lærerinde.
131 Hun var hans eet og alt
Citatet er fra et lille maskinskrevet duplikat på 16 sider
i salmebogsstørrelse, udgivet eft. hendes begravelse
1948. Deri findes foruden stedsønnen Even Marstrands
mindedigt, hvorfra de citerede linier er hentet, også en
ligprædiken over hende af hans svigersøn Jacob Holt.
132 Mine børns kammerat
Tilb. 165.
133 Af en grundtvigsk familie
Hendes far var litograf Harald Chr. Jensen (1834-1913),
hendes mor var Andrea Lønborg (1836-1912).
134 Marstrands virkefelt
Det lange citat derom er fra Dansk Biografisk Leksikon.
135 Militærets døde hånd
Tilb. 159.
136 Tyskland led
Tilb. 154-155.
137 Æggende samtaletimer
Dansk Biografisk Leksikons artikel om Johan Borup.
138 Frijs’ Palæ
Tilb. 167.
139 Et nationalmindesmærke
do.
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Slutnote
Jacob Marstrand og Marie f. Neergaard fik i deres ægteskab
flg. 6 børn:
1) Olav Marstrand (1876-1952), maskinmontør og
elektroinstallatør. Efter adgangsexamen 1894 til Poly
teknisk Læreanstalt i Kbh. og 2 års studier smst.
uddannedes han 1896-99 ved Polyteknikum i Zürich som
maskinmontør. Ansat i sin fars bageri fra 1900, forpagter
deraf 1904-1908. Examen somelektroinstallatør 1904,
som sådan ansat i Sverige 1909-1910. Bosat i Svejts de
flg. 28 år. Ansat i Oerlikon maskinfabrik som leder af afd.
for apparatforsøg 1912-17. Drev sportsherberg i kanton
Schwyz 1917-1923 og - eft. 6 års arbejde med textilteknik
hos Thema & Co. - påny 1929-38. Bosat i Danmark fra 1938
i Lejre, ugift. Ingen efterslægt.
2) Even Marstrand (1879-1949), en af de mest betyd
nings fulde skikkelser i Marstrand-slægten, med et
omfattende kirkeligt og social-politisk forfatterskab.
Grundtvigianismen var hans ståsted både kirkeligt og
folkeligt. Han blev cand.theol. 1903 og cand.polit. 1906.
Højskolelærer på Askov Højskole 1907-1912. Derefter
præst i Højby (Odsherred), Egense (Sydfyn) og Venge
(ved Skanderborg). Folkekirkens intolerance over for
præstekolleger, som han i øvrigt var uenig med, førte til, at
han tog sin afsked.
Fra 1927 til sin død 1949 var han præst for frimenigheden
(senere valgmenigheden) i Lejre.
Aktiv i og en overgang formand for Foreningen for Social
Oplysning, desuden formand for udgivelseskomitéen
i Nyt Socialt Bibliotek. Selv skrev han vigtige bøger,

hvoraf flere af blivende værdi, fx »Arbejderorganisation
og Arbejderkaar i Danmark fra 1848« (1934). Han var
medarbejder ved socialøkonomiske og -politiske blade fx
Nationaløkonomisk Tidsskrift og Samfundets Krav samt
ved grundvigske tidsskrifter som Højskolebladet og Dansk
Udsyn.
Under den tyske besættelse vikarierede han for den af
tyskerne fordrevne professor Theodor Geiger i fagene
sociologi og økonomisk historie ved Aarhus Universitet.
Han blev gift med Dagmar Hansen (1877-1930), datter
af provst Carl Chr. Hansen (Thorsager). I ægteskabet var
der to døtre, som ikke har en Marstrand-efterslægt. Even
Marstrand blev gift 2. gang med Ane Sofie Rasmussen;
ægteskabet barnløst.
3) Anna Katrine Marstrand (1880-1953), gift Petersen.
Blandt Jacob Marstrands børn er hun den eneste, der har
en efterslægt med Marstrand-navnet som slægtnavn. Hun
bliver derfor omtalt særskilt i næste kapitel.
4) Julie gift Blegvad (1882-1943). Kunstner, særlig kendt
som billedhugger og illustrator. Hun blev 1926 skilt fra sin
mand, overlæge Niels Blegvad.
5) Viggo (1884-1908) Efter at have taget 1. del af examen
ved Polyteknisk Læreanstalt var han ved sin død som 24årig nær ved at afslutte sin uddannelse som ingeniør.
6) Inger Marie (f. 1885) kaldet Myg, gift 1904 (Kbh.
Fredens) med (Peter) Frederik Momsen (f. 1874), såkaldt
»proprietær«, ejer af »Skovlyst« ved Brørup. Hun blev
derved husmor på denne store proprietærgård. Aktiv i
Kvindernes Fredsliga og Naturfredningsforening.
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ANNA Katrine Martrand voxede op i hjemmet på 1. sal i sin fars store bagergård på Købmagergade.
Om hendes ungdom har vi en interessant historie om kærlighed og generationsoprør. Den kender vi
gennem hendes farmor:

Borgmesterdatteren kommer hjemmefra

Mathilde, født Tjaden (1822-1900)1 var en vigtig
person i Marstrand-slægten. Hun havde været
gift med den yngste af “de 5 Marstrand-brødre”,
og hun overlevede dem alle. Hendes egen mand
Theodor døde 1863, førend han nåede livets
middagshøjde, så hun var enke i 37 år, Hun
havde oplevet, at alle “de 5 Marstrand-brødre”
var døde. Også svigerinderne var døde. Hun var i
mange år den eneste overlevende fra Marstrandbrødrenes generation. I sin alderdom skrev hun
flittigt breve til den unge generation; således er
der bevaret mange interessante breve2 fra hende
til barnebarnet Anna Marstrand (1880 - 1953).
Anna Marstrand tog ikke nogen skoleexamen som sine brødre, men gik ud af folkeskolen
som 14-årig. Forældrene besluttede at lade hende
uddanne sådan, som alle bedrestillede hjem
dengang lod deres døtre uddanne, nemlig til
at blive gode husmødre. Altså blev hun sendt
på husholdningsskole i 1895-96. Det var den
gennem hundrede år meget anerkendte Korinth
Husholdningsskole på Fyn3.

En 15-årig pige forelsker sig dødeligt i en
mand på 30
Herfra sendte Anna kort efter sin ankomst et brev
til sin gamle farmor, som svarede hende: “Jeg
kjendte ikke Din Haandskrift4, saa jeg var meget
spændt paa at see, hvem det var fra. Tak Anna!”.
Det blev begyndelsen til en interessant brevvexling
mellem teenager’en og hendes bedstemor.

“Det maa ellers være dejligt at være i
saa skjønne Omgivelser”5, skriver den gamle.
Anna forklarer sin farmor, at hun er kommet i et
tungsindigt humør og derfor søger ensomheden
i den smukke sydfynske natur. Den gamle
forstår udmærket, hvad der er tale om, og svarer
den 15-årige således: “Man skulde tro, at Du
var forelsket6, feg kjender det godt; thi i min
Ungdom troede jeg ogsaa i lange Tider, at jeg
var forelsket, og holdt mest af at gaa ganske ene
i Skov og Mark. Men det blev Gud ske Lov ikke
til noget, feg blev klar paa, at jeg aldrig vilde
have blevet lykkelig med ham. Saadan gaar
det med de meget ungdommelige Forelskelser”.
Anna bekræfter, at ja! hun har forelsket sig, men
hendes farmor må desværre konstatere, at “det
ikke synes, at Du har Lyst til at høre de ældres
Raad og Vejledning”1.
Det bekymrer den gamle Mathilde, “hvor
farligt det er i saa ung en Alder at hengive sig til
den Slags Drømme”, for Anna er stadig et barn
på kun 15 år, hvorimod hendes udkårne er nær
30, og hendes farmor mener, “det er urigtigt, om
et Menneske, som er kommen ud over den første
Ungdoms Letsind, vil benytte sig af et Barns
Ufornuft”*.
Alligevel skriver hun: “Du er en fornuftig
Pige, som selv veed at tage Hensyn til Din Alder
og Dine Forældre”9; pigen selv tror også, hun er
fornuftig, med sine 15 år anser Anna sig selv for
at være moden og have en voxens dømmekraft.
I hvert fald er hun slet ikke på bølgelængde med
sine forældre.
Opholdet på Korinth Husholdningsskole
varer henved et år. Da hun er kommet hjem igen,
får hendes forældre den fornuftige idé at sende
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hende på en udenlandsrejse for at det skal vise
sig, om hendes forelskelse er holdbar. Hun tager
som 16-årig på et ophold i Tyskland i byen Gørlitz
150 km SØ for Berlin. Hendes farmor prøver at
forestille sig “Gørlitz, hvor Du maaske sidder
i dit Vindue og kaster et drømmende Blik ud
over Bjergtoppene”'0. Vi veed ikke præcis, under

Tanker! - - Det kom forbløffende, og glad kunde
jeg ikke blive'3, det tilstaar jeg oprigtig”. Men
hun erkender, at Anna i mellemtiden er blevet
en næsten voxen pige på 17 år, så hun fortsætter
brevet således: “Men hvorom Alting er, saa har
Du jo nu selvstændig taget Din Bestemmelse
trods alle Formaninger, og saa er der jo ikke
andet for alle os Fornuftsprædikanter at gjøre
end at tie og haabe, at Du virkelig maa finde den
Lykke, Du saa længe har drømt om ”.

Moren blander sig ustandselig

Foto af borgmesterdatteren Anna Marstrand som nyforlovet. Hun er

omkr. 16-17 år, udstråler selvværd og selvbevidsthed. Forældrene
skulle ikke blande sig i hendes forlovelse eller bryllup, de skulle blot
afholde de nødvendige fester.

hvilke forhold hun har boet; der har ikke været
tale om nogen skole, men en privat familie; for
hendes farmor beklager, at hun “ikke er kommen
under en forstandig Husmoder”", men advarer
hende i et senere brev imod, at hun “pludselig
løber fra den Familie, Du er sendt til”'2.
Forældrenes plan mislykkes. Fra Gørlitz
skriver Anna, at hun har besluttet sig til at
forlove sig, og den gamle svarer ligeud: “Tænk,
hvor overraskende den Efterretning kom, nu da
jeg næsten troede, Du var kommen paa andre
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Annas forelskelse rummede to elementer. For
det første var der tiltrækningen til dén mand,
som - skønt 14-15 år ældre - havde tilbudt hende
ægteskab; hun har næppe kendt andre mænd og
er blevet overvældet. For det andet var hun fuld
af trods over for sin mor, som hun ville frigøre sig
fra. Den halvvoxne datter ville ikke finde sig i, at
hendes mor ville styre hende, som om hun var et
barn, så til sidst forlovede hun sig af trods.
Hendes far, borgmester Jacob Marstrand,
havde ikke magten i hjemmet, han resignerede.
Den stærke part var Marie f. Neergaard, som
med sit overspændte temperament forstod at
sætte sin vilje igennem. Det fremgår naturligvis
ikke af borgmesterens erindringsbog. Men hans
mor, den gamle Mathilde f. Tjaden, udtrykker
det klart: “Din Fader har jo ligesom givet al
Myndighed fra sig med Hensyn til Børnene og
vil vanskeligt kunne foretage sig noget uden Din
Moders Villie”'4.
Marie f. Neergaard ville bestemme over
sin datter. Men ind imellem brugte hun den
omvendte taktik med en pludselig imøde
kommenhed. Annas gamle farmor var kritisk
over for hendes svingninger: “feg synes, hun
har vist en mærkelig Inconseqvens. Medens hun
paa den ene Side har sat sig imod med Hænder
og Fødder, synes det, som om hun samtidig har
hjulpet”'5, - Anna fik nemlig lov til at besøge den
unge mands hjem allerede som 14-15-årig før
opholdet i Korinth.
Under opholdet i Gørlitz bliver Anna
mere og mere bitter mod sin mor og skriver
uforsonlige og sårende ord. Den gamle farmor
prøver at lægge en dæmper på hende: “Kan Du
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Du, skjønt han ser dem i et mildere Lys. Lær af
ham at tage det paa den elskeligste Maade! - Dét, at hun er critikløs over for sig selv og sine
Børn, gjør, at hun er blind for meget, som hun
burde see”18.
Mathilde f. Tjaden har også i tankerne,
hvad den unge mands far må føle og tænke ved
al denne strid, som han ikke kan have undgået
at mærke. “Hvad mon den gamle Cancelliråd
siger? Det har da været en streng Tid for ham,
han maa jo have vidst dette”'9.

Lorentz Petersen, 32 år, klog, belæst, uddannet som civilingeniør,

ung mand i den bedste giftefærdige alder. Med nutidens øjne virker
han ældre end han er. Men for den moderne ungdom mellem IB og
32 var han “trendy” og lækker. Pigerne fandt ham vildt smart, fordi

han ligesom andre unge “modejunkere” bar en flot snurbart ("et
cykelstyr"), som blev snoet med lidt vox. Den syntes de var meget

mandig og temlig udfordrende og sexet.

føle Dig lykkelig, naar Du paa den Maade har
stødt din Moder fra dig?'6 Du har forvoldt hende
en forfærdelig Sorg, - skriv til hende og bed
hende tilgive Dig, hvad Du har gjort i Uforstand
og Overilelse. Forjag den Bitterhed, som Du
har vækket, og som maaske er den største, Din
Moder endnu har oplevet”.
Måske er farmoren inderst inde enig med
forældrene om, at den 3O-årige mand ikke er et
særlig godt valg: “Af Dine Forældre har jeg hørt
ham omtale. At han er ældre og sygelig, har jeg
hørt. Hvilke Qvaliteter han ellers er i Besiddelse
af, véd jeg ikke. Men at Din Mo’r og Fa’r sætter
Pris paa meget mere end det almindelige, véd
Du. De er jo heller ikke selv ganske almindelige
Mennesker”'1.
Men farmoren vil først og fremmest have
fred i familien: “Vær Du vis paa, at Din Fader
kjender Din Moders Svagheder lige saa godt som

Tilbage til Annas egne forældre. Endnu
kort før den officielle forlovelsesfest, skriver
hendes farmor til Gørlitz: “Din Far og Din Mor
var i et meget daarligt Humeur, især din Mor;
alle lagde Mærke til det. Jeg anede jo nok, at
de var optagede af Tankerne paa Dig og af
Kampen, om Du skal hjem eller ikke”20. Det var
der nemlig kamp om. “Det ser jo mærkeligt ud,
om Du pludselig løber fra den Familie, Du er
sendt til (som en uddannelsesplads), for at tjene
til dit Brød. Det ser jo næsten ud, som om Du
var forvist”2'. Meningen er, at i datiden var det
uacceptabelt for en borgmester i København,
at folk skulle sige, at han lod sin kun 17-årige
datter i stikken, så at hun måtte tjene til livets
ophold.
Stillet over for denne trusel, giver for
ældrene op. Den 17-årige Anna har trukket det
længste strå, og forældrene beslutter at afholde
en officiel forlovelsesfest. Men atter viser Annas
mor sit uberegnelige temperament. I stedet for
at holde et lille familieselskab med de to unges
forældre og søskende, bestemmer hun - for det
må have været hende og ikke borgmesteren - at
holde en kæmpefest den 27. december 1897 i
deres nyindrettede bolig ved det store bageri i
Købmagergade. Det virkede, som om forældrene
ville bekræfte sig selv i, at forlovelsen alligevel
var værd at fejre.

En alt for voldsom forlovelsesfest
Festen var helt ude af proportioner. Den tog
sig ud som et bryllupsgilde, men det var
bare en forlovelse. Selskabet talte omkr. 50
personer. Denne sammenkomst er en af de få af
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datidens store familiefester, hvorfra vi kender
deltagerlisten22, og den er interessant at læse;
der var deltagere fra alle Marstrand-slægtens
forskellige linier:
Borgmesterens far, den yngste af “de 5
Marstrand-brødre”, Theodor, havde efterladt sig
mange børn. Foruden borgmesteren selv med
sin kone var to af hans brødre blandt deltagerne,
dels arkitekten Sofus, dels Troels d.y. (“Glud og
Marstrand”), med både hustruen Josefine og el
skerinden Agnes. Og så var der naturligvis også
alle egne Annas fem søskende, to lidt ældre og
tre lidt yngre.
Den næstyngste af “de 5 Marstrandbrødre”, den højtelskede Onkel Troels, var død
en halv snes år forinden. Af hans efterkommere
deltog (sønnen selv var i Vancouver) to døtre
med børn, Anna g. Lund og Ketty med sin mand,
maleren Chr. Zacho.
Efterslægten efter den ældste farbror,
dvs. den ældste af “de 5 Marstrand-brødre”, den
vestindiske Otto, var repræsenteret ved søn
nesønnen Freddy og dattersønnen, den senere
Albanidirektør i Odense, Jens Aage Marstrand,
der kun var 17 år, samt alle dennes 4 søstre, deri
blandt den yngste søster Annie, der senere blev
gift med hofjuvelér Aage Dragsted.
Men efterkommerne efter den næstældste
af “de 5 Marstrand-brødre”, maleren Wilhelm,
glimrede ved deres fravær. Kun malerens æld
ste søn Poul og hans kone Thyra kom. Ingen af
malerens øvrige børn deltog, ikke en eneste af
malerens tre døtre, heller ikke hans yngste søn.
Heller ingen af Pouls og Thyras fire sønner var
med, skønt den ældste, Vilhelm, var 13 år og
naturligvis var inviteret. Der må have været ind
budt omkring 12 af malerens mange børnebørn,
men ingen kom. Det er meget påfaldende, at fra
de øvrige slægtlinier finder vi et hav af deltagere,
gamle og unge og børn, men fra malerens linie
kun Poul og hans kone Thyra. Det kan ikke have
været tilfældigt.
Deltagerlisten var i det hele taget besyn
derlig. Det var temmelig grotesk, at ud af
festens halvt hundrede gæster deltog der kun 7
personer fra den unge mands familie, deriblandt
selvfølgelig hans forældre og søskende. Det
ville unægtelig have været mere taktfuldt at
arrangere et mindre selskab med nogenlunde
ligelig deltagelse fra de to implicerede fami
lier. Men taktfuldhed var en mangelvare i
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borgmesterlinien, det kan man også se af, at
værten, Jacob Marstrand, havde ladet sin bror
Troels troppe op med både hustruen Josefine og
elskerinden Agnes - en ubegribelig taktløshed
over for den arme Josefine23.
Den skæve fordeling af deltagerne ved for
lovelsesfesten gav et forvarsel om, at de nyforlovedes ægteskab ville komme til at lide af samme
skævhed, nemlig en lige så overdreven betoning
af Marstrand-tilknytningen.

Efter forlovelsen skiltes de to unges
veje for en kort tid. Han fik stilling som
tilsynsførende
ingeniør
1897-1899
med
anlægget af statsbanelinien fra Nørresundby til
Frederikshavn, og i de to år boede han i Sæby.
Dér besøgte hun ham i sommeren 1898, og det
ville den gamle Mathilde gerne høre om: “Jeg
haaber at faa Brev, som fortæller, hvordan I har
det deroppe. Du har det vel godt nok, da Du har
det, som Du mest bryder dig om; og Lorentz, - Du
sinker ham vel skrækkeligt, skjønt nu falder jo
Brevskrivningen bort”u.
Anna blev i sommeren 1899 sendt til
Askov Højskole, imod sin egen vilje. Forældrene
har formodentlig ment, at hun stadig var for ung
til umiddelbart at gifte sig, og at hun var for
umoden i åndelig henseende. Måske har de også
næret et lønligt håb om, at forbindelsen med
Lorentz skulle briste. Hun overvejede at forlade
højskolen efter kort tid, og da blev hendes farmor
for alvor bekymret. “Er der virkelig Tale om, at
du skulde bryde af nu straks i Begyndelsen? Det
var jo slemt, at Du slet ikke kunde faa Følelse for
den Aand, som hviler over Højskolen - - og som
har givet dem, som kom dér, en Skat for hele
Livet. At du er bleven tvunget til at tage derover,
er vel ogsaa en Fejl”25. Anna havde måttet rette
sig efter sine forældre, simpelthen fordi hun var
afhængig af deres penge.

Kun halvanden måned efter forlovelsen
begyndte Lorentz at få sære breve26 fra sin nye
svigermor. Det første var holdt i teatralsk stil:
“Kære Lorentz, jeg føler som en moder for Dig; det
var dét, jeg allerførst vilde sagt Dig; for det er jo
en rigdom at få et barn til”. Barnet var 32 år. Det
næste brev, som er bevaret, er lige så overspændt,
men i en ganske anden toneart: “Min største sorg
har været dén mangel på forståelse mellem mig og
min førstefødte datter. Dén tog sin begyndelse på
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Nygård”, altså i Lorentz’es hjem, så fik han det at
vide!, og hun fortsatte: “Mangen moder vilde vel
nøjes, som det er nu”, altså være glad på sin datters
vegne, “men for min heftige kærlighed er det mig
ikke nok; jeg længes stadig efter at have hende
hélt, som min egen lille datter”. Et halvt år senere
udtrykker hun patetisk jubel over, at Lorentz
kommer på besøg: “Og du kommer! så er alting
godt og alt det onde glemt”; derefter filosoferer
hun over dét at være forlovet og forklarer sin
kommende svigersøn, at “forlovelse er noget drøjt
sprøjt” - hun elskede at rime!, og store dele af
dette tredie brev er formet i skrækkelige rimerier.
Lorentz har ikke kunnet være i tvivl om, at hans
svigermor var syg og utilregnelig.

Hvem var Annas udkårne?
Lorentz Petersen (1866-1932)27 var næsten 15 år
ældre end Anna. Han var voxet op på Nygaard
i det sydlige Lyngby; det havde været en stor
proprietærgård, men landbrugsarealerne var
solgt fra.
Lorentz’es far, Carl Petersen28, ejede den
smukke hovedbygning, hvor han boede med sin
familie. Af stilling var han hovedrevisor i De
Danske Statsbaner og havde sin arbejdsplads
i banernes hovedsæde på Østre Voldgade.
Han var desuden blevet hædret med titel af
“kancelliråd”, senere ”etatsråd”. Hans bror
Frederik Petersen var departementchef i
statsministeriet, hvor han gik under navnet Frd.
den 5. - Lorentz’es mor, Anna f. Gamborg29, var
ud af en militær slægt. Hun døde allerede som
60-årig, da Lorentz kun var 28 år. I ægteskabet
var der tre sønner og to døtre, hvoraf Lorentz var
ældste. For dem udgjorde Nygaard en drøm af et
barndomshjem.

Ikke blot hjemmets beliggenhed og dets
arkitektoniske ydre var af betydelig skønhed.
Også hjemmets indre var smukt, ikke blot på
grund af dyre mahognimøbler, men også fordi
her rådede et harmonisk og kærligt familieliv.
Anna begyndte at komme i dette hjem,
da hun som 14-årig havde sluttet sin skolegang.
Hos en eller anden Lyngby-familie, som vi ikke
kender nu, var hun 1894 “i huset”, som man sagde

Anna f. Marstrand ammer sin yngste søn.

Tegnet af hendes

kunstbegavede yngre søster Julie g. Blegvad.

Fejlagtigt dateretjanuar 1915, skal være 1916.

dengang, dvs. anbragt for at lære husholdning. Det
hele blev ganske overskygget af, at hun havde lært
familien på Nygaard at kende, måske gennem en
af døtrene, og herefter færdedes hun meget som
gæst dér. Lorentz’es mor var netop død i 1894,
men hjemmet blev opretholdt på smukkeste
måde. “Du holdt meget af Petersens Hjem”30,
konstaterer Annas farmor i et senere brev til
hende; “Du havde godt af at see de flinke Døtre
dér styre Huset og gjøre det hyggeligt og behageligt
for Faderen og Brødrene - - og af at see et saadant
solidt og forstandig ført Hjem”. Da Anna et år
senere i 1895 rejste til Korinth Husholdningsskole,
var hun blevet forelsket i Lorentz, den ældste søn
på Nygaard, eller omvendt.
Lorentz var en begavet ung mand, blev
student fra Metropolitanskolen og civilingeniør
fra Polyteknisk Læreanstalt (nu Danmarks
Tekniske Universitet) som cand. polyt. i 1893.
Han fik strax ansættelse ved anlægsarbejder
under statsbanerne og boede som nævnt to år i
Sæby, inden han blev gift.
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Borgmesterdatterens sørgelige ægteskab
I år 1900 blev det unge par viet i Marmorkirken,
og bryllupsfesten har nok ikke været mindre
imponerende end forlovelsesfesten.
Lorentz må have været meget forelsket i
den 14 år yngre Anna. For han rettede sig efter,
at hun - og utvivlsomt hans svigerforældre - fik
den vanvittige idé, at han skulle være bager!!
Den slægtlinie, som her i bogen kaldes
Borgmesterlinien, var besat af den indbildning,
at erhvervet som bager var noget særlig attråvær
digt. Annas far, den senere borgmester, havde
jo gjort fremragende karriere på Købmagergade.
Hans fallerede bror Tobias blev installeret som
bager et andet sted i København, men forret
ningen gik nedenom. Sønnen Olav blev udset
til at overtage bageriet på Købmagergade, skønt
han havde en mangesidig uddannelse som maskinmontør og elektroinstallatør; men efter få
år forlod han bagningen. Svigersønnen Lorentz
Petersen blev også presset til at opgive sin kar
riere som civilingeniør for at gå over i bagerer
hvervet; han erhvervede svendebrev i Sæby på
mistænkelig kort tid; og da han i begyndelsen
af år 1900 var blevet gift med Anna, blev han
anbragt med en bagerforretning på Østerbro.
Familien havde en sygelig mani for bagning.
Lorentz var en lille spinkel mand, som var
komplet uegnet til at tumle de tunge melsække,
og desuden havde han vejrtrækningsproblemer,
så at hans helbred kunne ikke tåle den melfyldte
luft. Men Marstrand-familien ville ikke uden
videre lade ham slippe. Bagning, dét var efter dens
mening det eneste, der duede for civilingeniøren!
Ganske vist gik Anna med til, at de opgav deres
eget bageri på Østerbro, men i stedet blev
han 190131 gennet ind som medarbejder i sin
svigerfars bageri på Købmagergade, dog til et
arbejde, som var mindre krævende. Men hans
rolle blev hurtigt til noget af en skinmanøvre,
for samtidigt tog han arbejde som ingeniør ved
anlægget af Amagerbanen. Hans tid i bageriet
på Købmagergade varede kun kort, til 1904, og
noget tyder på, at hans forelskelse heller ikke
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varede ret meget længere, for ægteskabet blev
ikke lykkeligt.
Han brød definitivt med Marstrand-familiens bagergriller, arbejdede fra 1907 ved de nord
sjællandske jernbaner, men fik 1911 den ledende
stilling som driftbestyrer for Nærumbanen, som
dengang kørte fra Lyngby hélt til Vedbæk.
Lorentz ønskede sig en bedre stilling
med bolig i Hillerød, og 1917 blev sådan en

Som 30-årig mor med to små børn flyttede borgmesterdatteren Anna

Marstrand ind i embedsboligen på Nærum station, fordi hendes mand,
Lorentz Petersen, fik lederstillingen som driftbestyrer for Nærumba

nen, som dengang kørte direkte mellem Vedbæk på Kystbanen og
Kongens Lyngby på Nordbanen.

stilling ledig, nemlig som driftbestyrer for de
nordsjællandske baner. Skønt han havde været
ledende ingeniør ved anlæggelsen af dele af
banerne, blev han forbigået, og det var hans livs
store skuffelse, som han aldrig forvandt. Men
inden for statsbanerne fik han en stilling som
såkaldt extraingeniør, og den stilling beholdt han,
indtil han gik på pension som næsten 65-årig.

Hjemmet blev forvrænget til et
Marstrand-hjem
I de 8 år, han bestyrede Nærum-banen, havde
familien sit hjem på Nærum station. I den ene
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ende af bygningen lå stationskontorerne, i den
anden ende var driftbestyrerens bolig, hvor bør
nene voxede op. Det var en smukt beliggende
bolig midt på togenes rute mellem Lyngby og
Vedbæk.
Folk, som stod foran indgangsdøren til
hjemmet, undrede sig over, at driftbestyrerens
navn Lorentz Petersen ikke stod på det smukke
navneskilt i messing. Det var fruens navne, man
fik at læse: Marstrand Petersen stod der, og dét
hed Lorentz Petersen i hvert fald ikke.
Da han forlod Nærumbanen i 1919 og
familien flyttede til Sorgenfrivej i Lyngby,
stod hans navn heller ikke på navneskiltet til
villaen; her stod stadig Marstrand Petersen.
Ingen skulle være i tvivl om, at her boede en
født Marstrand. løvrigt lod Anna sig i Lyngby
altid kalde fru Marstrand. Hun var faktisk forud
for sin tid og helt på linie med den kommende
navnelovgivning
Hun var en kraftig og statelig dame, som
forstod at “føre sig” på en sådan måde, at hun
gjorde sig selv til hovedperson. Når ægteparret
færdedes på gaden i Lyngby, sagde folk: “Dér
kommer fru Marstrand med sin lille mand!” hun var højere end han.
Inden døre i hjemmet gav hun en demon
strativ plads til et fotografi af hendes far, bageren
og borgmesteren Jacob Marstrand. Efter hans
død stod der hele året rundt altid levende blom
ster ved siden af billedet, og ved juletid blev bil
ledets ramme udsmykket med grankviste.
I borgmesterhjemmet havde der stået
en stor harpe, dels som prydgenstand, dels af
veneration over for instrumentbyggeren, som var
dén Nordmand, der i ung alder kom til Danmark
og stiftede den første danske Marstrandfamilie
med de 5 kendte brødre. Han var borgmesterens
farfar. Efter borgmesterens død overtog Anna
med stolthed harpen, den fik en fremtrædende
plads i hendes hjem. Hun bevarede den med
inderlig pietet, som vi i efterslægten skylder
hende stor tak for. I 1951, to år før hendes
død, blev harpen overgivet til Musikhistorisk
Museum i København, hvor der i forvejen findes
en cello, som Nordmanden har bygget.

Lorentz Petersen var en kultiveret mand, som læste meget. Foto fra

o. 1925.

Et underligt familieliv
Anna dominerede ganske hjemmet og sin “lille
mand”. Men hun var ikke nogen åndrig person
lighed, og hun gav ikke familielivet nogen dybde,
som kunne berige børnenes liv senerehen. Hun
indførte dem ikke i digtningens verden, hun
udviklede ikke deres sans for landets historie,
der var ikke noget musikliv i hjemmet. Hun var
derimod en flittig kirkegænger. Kirkelige anlig
gender beskæftigede hende utrolig meget, men
det gav ikke noget indhold i hjemmet.
Hun var ustandselig med til at arrangere
såkaldte basarer. Det var en aktivitetsform, som
var meget på mode i begyndelsen af 1900-årene.
Den bestod i, at interesserede damer af “det
bedre borgerskab” lavede håndarbejder med nål
og tråd og strikkepinde og derefter falbød deres
broderier og strikketøj til fordel for kirkelige for-

4. slægtled: Anna Marstrand

260
mål. Nogle steder afvikledes arrangementerne i
store boder, som blev opstillet på en gade eller et
torv, men i Lyngby fandtes der et menighedshus,
hvor den slags foregik. Anna var så heldig, at
hun boede over for Lyngby sogns menighedshus
på Sorgenfrivej. Hele sit liv var hun i gang med
at lave basarer sammen med andre Lyngbyfruer.
Udbyttet var ringe, men damernes begejstring
var stor over deres egen godgørende indsats.
Desuden var hun med i forskellige kirkelige ko
mitéer, og særlig var hun aktiv i den komité, som
stod bag opførelsen af Christianskirken i Lyngby.
Lorentz Petersen var derimod et åndfuldt
menneske og en flittig læser. Han var sprogbegavet og interesserede sig særlig for fransk literatur. Han talte et udmærket fransk, og da børnene
fik dét sprog som fag i skolen, læste han lektier
med dem. En overgang var han aktiv i ledelsen af
en foredragsforening i Lyngby. Fysisk holdt han
sig i form ved at spille tennis i mange år.
Lorentz Petersen døde i 1932 af lunge
betændelse, som han pådrog sig en iskold
vinterdag, da han deltog i begravelsen af en
bekendt i Lyngby.

Anna f. Marstrand.

Anna i rollen som svigermor
Anna havde den indstilling, som desværre ikke er
ualmindelig, at ingen af svigerbørnene var gode
nok som ægtefæller for hendes børn. Ud fra det
synspunkt fandt hun det nødvendigt at opret
holde den snævrest mulige kontakt for ikke at sige
kontrol med børnenes hjem. Et af hendes uudhol
delige standardspørgsmål til svigerdøtrene var:
Giver du ham ordentlig mad? Strax da datteren
Aase var blevet gift, forærede hun til det nygifte
par en telefon og betalte deres telefonabonnement
i årevis; pointen var, at hun hver dag telefonerede
til dem. Det må have været en plage for svigersøn
nen at have en svigermor, som trængte sig sådan
på; men taktfølelse hørte ikke til Anna Marstrands
arvegods. Da hendes søn Jacob skulle giftes,
stillede hun det unge par over for dén fuldbyr
dede kendsgerning, at hun - uden at spørge dem!
- havde indrettet en lejlighed som bolig til dem på
1. sal i sin egen villa. Den unge brud nægtede at
flytte ind hos sin svigermor; hun havde allerede
lært hende at kende mere end rigeligt, og derved
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blev det; men Anna tilgav aldrig sin svigerdatter,
at hun tog hendes søn fra hende.
Anna var en geskæftig person, der blan
dede sig i andres anliggender. Dengang kaldte
man hende en entreprenant dame. Hun elskede
at have nogen “at være noget for”; hun følte, at
hun skulle “tage sig af” andre mennesker.
Men der var også positive sider, de viste
sig, når nogen af hendes børn var i virkelig nød.
Hun var rundhåndet, når de trængte til støtte, og
hun var opofrende og udholdende, når sygdom
holdt sit indtog. Da et af børnene ville købe hus,
var hendes økonomiske støtte afgørende. Og
da den næstældste søn Jacob nedsatte sig som
dyrlæge i Hillerød, var det hendes finansiering,
som
muliggjorde
etableringen
af
hans
dyrlægepraxis. Hun var yderst gavmild ved jul
og fødselsdage, ikke blot over for børnene, men
også over for dem blandt svigerbørnene, som
hun på det pågældende tidspunkt kunne lide.
Over for sine børnebørn var hun en hyggelig
bedstemor, som gerne spillede et spil eller tog et
slag kort med dem.
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Henvisninger og noter vedr.
borgmesterdatteren Anna Marstrand
Borgmesterdatteren kommer hjemmefra
1 Mathilde Tjaden(1822-1900)
Blev gift 1847 med den yngste af »de 5 Marstrandbrødre«,
Theodor Marstrand (1817-1863), der døde som 46-årig.
2 Bevaret interessante breve
Brevene, som citeres i texten, og hvis datoer er angivet
i noterne nedenfor, er bevaret hos Annas dattersøn Erik
Marstrand, f. 1933. Citaterne er undertiden en smule
forkortede, undertiden er udeladt uvæsentlige adverbier
el. indskud, som er uden betydning for sammenhængen.
Men overalt er citaternes egen mening klart opretholdt.
De væsentligste ændringer er sket i tegnsætningen;
vildledende eller manglende tegnsætning ville forhindre
en rigtig forståelse af de løsrevne citater.
3 Korinth
Landsby ved siden af herregården Brahetrolleborg på
det sydvestlige Fyn. Et af de første lærerseminarier blev
oprettet her af godsejeren, som tilhørte »oplysningstiden«s
elite. Seminariet fik i 1788 navnet Korinth efter den græske
by Korinth; meningen må have været, at navnet skulle
pege mod Hellas, som ansås for det europæiske åndslivs
fædreland. En folkelig tradition, som dog er forkert, går ud
på, at her har ligget en kro med navnet Kør ind!, og at dette
i tidens stil er blevet omformet til det klassiske bynavn
Korinth.
4 Kendte ikke din håndskrift
Brev af 4. okt. 1895 fra Mathilde f.Tjaden til Anna
Marstrand, på Korinth Husholdningsskole
5 Skjønne Omgivelser
do. af 22. okt. 1895, til Korinth
6 Skulle tro, du var forelsket
do. af 13. marts 1896.
7 Ældres råd og vejledning
do. af 7. maj 1896.
8 Benytte et barns ufornuft
do. af 23. juni 1896.
9 Tage hensyn til (egen) alder
do. af 11. juli 1896, til Korinth.
10 Gørlitz - et blik over bjerge
do. af 8.-16. juni 1897, til Gørlitz.
11 Ikke en forstandig husmor
do. af 10. okt. 1897
12 Den familie, du er sendt til
do. af 16. nov. 1897.
13 Glad kunde jeg ikke blive
do. af 10. okt. 1897.

Givet al myndighed fra sig
Mathildes brev af 10. okt. 1897.
15 En mærkelig inconseqvens
smst.
16 Du har stødt din mor fra dig
do. af 24. okt. 1897.
17 Ikke almindelige mennesker
do. af 8-16. juni 1897.
18 Kender din mors svagheder
do. af 24. okt. 1897.
19 Den gamle cancelliråd
do. af 5. nov. 1897
20 Kampen om du skal hjem
do. af 16. nov. 1897, til Gørlitz.
21 Som om du var forvist
smst.
22 Deltagerlisten
En fortegnelse over deltagerne findes i Rigsarkivets
håndskriftsamling, Vilh. Marstrands papirer.
23 Josefine+elskerinden Agnes
Se det kommende store kapitel om Glud&Marstrandlinien
24 Brevskrivning falder bort
Brev af 24. juli 1898 fra Mathilde f. Tjaden til Anna, for
mentlig på besøg hos Lorentz Petersen i Sæby.
25 Blevet tvunget til Askov
do. af 4. juni 1899, til Askov.
26 Sære breve fra Annas mor
De flg. citater er fra 3 breve, som Annas mor Marie f.
Neergaard skrev til Lorentz Peterseni Sæby, og som findes
hos Annas dattersøn Erik Marstrand (f. 1933), hhv. af 14.
feb., 1. juli og 5. decb. 1898.
27 Lorentz Petersen
Hans fulde navn var Lorentz Vilhelm Petersen (18661932).
28 Lorentz Petersens far
Carl Peter Petersen (1826-1911) var hovedrevisor ved De
Danske Statsbaner).
29 Lorentz Petersens mor
Anna f. Gamborg (1834-1894) var datter af Frederik Vilh.
Gamborg (1792-1850), sognepræst i Viksø, gift m. Sophie
Vilhelmine Tomsen (1798-1871).
30 Holdt af Petersens hjem
Brev af 11. juli 1896 fra Mathilde f. Tjaden til Anna
Marstrand, til Korinth.
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Borgmesterdatterens sørgelige ægteskab
31 Lorentz som bager
Vilh. Marstrand noterer i den stamtavle, der er tillæg til
Tr.Ma.II, at Lorentz Petersen indtrådte i virksomheden
på Købmagergade i 1899. Det var i 1899, han sluttede sit
arbejde ved jernbanerne i Sæby, og det var muligvis også i
denne by, han uden større opmærksomhed fik udstedt sig
et svendebrev som bagersvend. På det grundlag overtog
han for en kort tid et bageri på Østerbro i Kbh. sikkert med
sin svigerfars hjælp. Først derefter indtrådte han i bageriet
på Købmagergade, formentlig 1901.

Slutnote
Anna f. Marstrand døde i 1953.1 sit ægteskab med Lorentz
Petersen fik hun først en datter, Aase, og derefter tre søn
ner. Slægtnavnet Marstrand er gået i arv både gennem
datteren Aase, og igennem den midterste af Annas søn
ner, Hillerød-dyrlægen Jacob Marstrand. De to andre af
hendes sønner har ikke nogen efterslægt med slægtnavnet
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Marstrand. De 4 børn er flg.:
1) Aase Marstrand Petersen (1900-1979), ansat i
Forsikringsselskabet Danmark 1919-22, derefter 2 år i
England, uddannet som sygeplejerske 1924-1927, gift
1930 med Henri Madsen (1902 Kbh. St. Johannes - 1984
Lyngby Christians). Hun bliver omtalt særskilt i næste
kapitel, fordi hun har en efterslægt, der bærer Marstrandslægtnavnet.
2) Erling Marstrand Petersen (1904-ca.l985). Entreprenør
fra 1928 i Chile, samtidigt 1931 universitetsprofessor i
Valparaiso, havnebyen til hovedstaden. Hans efterslægt
bærer efternavnet Petersen.
3) Jacob Marstrand (1911-1998), dyrlæge i Hillerød. Om
ham følger et særskilt afsnit senere. Han efterlod sig 3
sønner med slægtnavnet Marstrand. Også de bliver om
talt nedenfor.
4) Even Marstrand (f. 1915), læge, 1942-47 i Otterup på
Fyn, senere i København hhv. Humlebæk. Hans 3 døtre
giftede sig ind i andre slægter, hvis navne blev børnebør
nenes. Han efterlader sig ingen Marstrand-efterslægt.
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Borgmesteren selv var barn af Nordmandens søn Theodor og tilhørte derfor slægtens 3. generation.
Borgmesterdatteren, som vi nu har forladt, 4. slægtled, har fået et særligt kapitel i denne bog. Hun er
den eneste af borgmesterbørnene, som har givet Marstrand-navnet videre til 5. slægtled.

5. SLÆGTLED:
BORGMESTERDATTERENS TO BØRN

AASE
MED DE INDVIKLEDE NAVNEFORHOLD OG

DYRLÆGEN JACOB
MED DE MANGE MARSTRAND-EFTERKOMMERE
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Hun var en ikke-Marstrand! Hun var ikke født Marstrand, og hun blev ikke gift Marstrand. Hvorfor
skal hun så have en plads i bogen her? Grunden er, at hendes søn genoptog Marstrand-navnet. Hun er
trods alt blevet et “mellemled” i navnegangen.

Aase med de indviklede navneforhold
Borgmesterdatterens mand hed Lorentz Petersen,
så Aase var født Petersen. Hun giftede sig og kom
til at hedde Madsen. Det var da hun arbejdede som
nyuddannet sygeplejerske på Bispebjerg hospital i
København i 1927, at hun mødte sin skæbne. “Der
ligger en køn og charmerende ung fyr på stue 8”
fortalte nogle af de andre unge sygeplejersker. Så
hvorfor skulle ikke også Aase ind og se ham? Hun
var enig med dem, han var meget charmerende og
køn. Hun giftede sig med ham i 1930.

Sygeplejersken blev afskediget
Det var en beruset bilist, som i 1927 havde kørt
ham ned bagfra, da han var på cykel. Og det tog
halvandet år på Kommunehospitalet at få hans
brækkede skinneben repareret, lægerne kunne
ikke få det til at gro sammen. Så blev der til alt
held ansat en kirurg, som havde været med i den
1. verdenskrig, og dermed fik hospitals-ophol
det ende for den 25-årige Henri Madsen (19021984).
Han var en Nørrebrodreng. Allerede som
14-årig fik han sit arbejde i en af Københavns
smukkeste bygninger, “Agent Erichsens Gård”,
nabo til Det Kgl. Teater. Her havde den davæ
rende Handelsbank sit hovedsæde, og her blev
han ansat som piccolo. Der var hundredevis af
drenge, som gerne ville have sådan et job! så vi
kan regne ud, at der må have været noget sær
ligt ved drengen, intelligent og vågen, høflig og
beleven, svarede kvikt og klart på spørgsmål;
og skolen oplyste, at han var flittig og - først og
fremmest - pålidelig. Og så var han jo køn.

Arbejdet udviklede sig til en stilling som
bankbud ude i byen. Han færdedes på cykel, og
så var det, at han blev kørt ned af en spritbilist.
Da han langt om længe var blevet “sat sammen
igen”, gav banken ham påny en stilling, Ganske
vist var det beskadigede ben ikke så stærkt, at
han kunne genoptage arbejdet på cykel, men han
blev ansat indendørs som bankbetjent. Bilistens
forsikringsselskab udbetalte en stor erstatning,
så han og Aase kunne bygge hus i Kgs. Lyngby
uden at gældsætte sig op.
Men Aase blev afskediget som syge
plejerske. I 1930 ville hospitalerne ikke have
gifte sygeplejersker, kun “frøkener”. Så hendes
arbejde blev herefter som i de fleste hjem den
gang: en husmors job. Det var Henri, som var
den udadvendte, livlig og med en spøg på læben.
Økonomien var i god orden, fordi de boede bil
ligt, så det var ikke noget økonomisk problem for
dem at lade deres søn tage studenterexamen. Det
er netop ham, som er vigtig for os. Af to grunde.

Marstrand-navnets skæbne
Deres søn, Erik Marstrand (f. 1933) genoptog
navnegangen i 1963. Han var borgmesterens
oldebarn, og for ham var den direkte biologiske
forbindelse af betydning. Denne bogs forfatter
holder sig mere til selve navnegangen. Det er
Marstrand-navnets gang gennem generationerne,
der for mig er det interessante.
Erik Marstrand har været en vigtig
kilde til slægthistorien. Fra Nordmandens
hjem i Silkegade, det første danske Marstrand-
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hjem, har han originale vidnesbyrd. Han har
bevaret de dugfriske dagbogsoptegnelser, som
de 5 drenges kusine skrev om dem og deres
hjem. Her lærer vi Nordmanden selv og hans
familie at kende. Erik Marstrand har også selv
oplevet, hvordan den store cello, som er et af
de velbevarede instrumenter fra Nordmandens
værksted, er blevet beskyttet og æret gennem
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generationer i hans mors slægt. Om bageren på
Købmagergade, altså borgmesteren, og om hans
efterslægt har han bevaret vigtige breve og andre
dokumenter. Uden hans slægtarkiv og uden hans
viden om tidligere slægtled, dvs. hans mundtlige
overlevering, havde store dele af fortællingen
ikke kunnet skrives.

267
Barndomshjemmet med forældrene Lorentz Petersen og hans dominerende fru Marstrand var
ikke noget, som sønnen Jacob senere fortalte ret meget om. Han gik i skole i Lyngby og fik sine
kammerater dér; Lyngby var dengang et meget landligt sted, så at mange af hans kammerater kom fra
de omkringliggende gårde, og dér færdedes han gerne. Som 16-arig afsluttede han skolegangen med

præliminærexamen.

Borgmesterdatterens søn,
dyrlægen Jacob Marstrand (1911 - 1998)
Hans interesse for landbruget medførte, at han
nu tog arbejde på flere store gårde rundt om i
Danmark som landvæsenselev og senere trods
sin unge alder som forvalter. Som 21-årig kom
han 2 år på Næsgård Agerbrugsskole 1932-34,
og han blev landbrugskandidat i 1939. Han er
hvervede sig en dybtgående viden om landbrug
søkonomi og driftsformer; så da han i 1942 tog
dyrlægeexamen fra Landbohøjskolen, var det en
usædvanlig kyndig mand, der nu begyndte sin
livsgerning som dyrlæge.

Ægteskab i studietiden
Allerede i begyndelsen af studiet fandt han sin
tilkommende hustru. Edith f. Nielsen (f. 1917)
var 5-6 år yngre end han og efter realeksamen
ansat som bankassistent i Landmandsbanken.
En dag ringede Jacob ind i banken og sagde, at
han ville hente hende, når hun havde været til
klaverundervisning samme dag. Så spurgte han
hende, om hun ville gifte sig med ham og fik ja.
Men der var problemer.
Dengang måtte kvinder, der var ansat i
bankvæsenet, ikke være gift, for bankerne ville
ikke have problemer med graviditeter og fødsler
og spædbørnssygdomme, som kunne influere på
den ansattes effektivitet i banken. Altså ville et
giftermål betyde, at Edith mistede sit arbejde og
sin indtægt, og Jacob havde jo ingen indtægt som
studerende.

Dyrlægen (tv.) på arbejde sammen med fodermesteren (th.) på en af
statens forsøgsgårde.

Det andet problem var hendes fornuftige forældres
reaktion. De ønskede først og fremmest, at Edith
fik det godt, og hvordan skulle det kunne lade
sig gøre? Efter deres mening skulle hun vente
med at gifte sig, indtil Jacob var færdig med sin
dyrlægeuddannelse, så at hun kunne bevare sin
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indtægt fra banken, indtil han kunne begynde at
tjene penge. Ellers ville der jo blive et interval
på 2-3 år, hvor de skulle leve af kærlighed og
kildevand. Det andet ville være vanvid.
Men de to unge valgte vanviddet! De blev
gift i 1939 (Brønshøj); det var dét år, da den 2.
verdenskrig (1939-1945) brød ud; tyskerne an
greb Polen og annekterede landet under rystende
grusomheder.

De nygifte levede af Jacobs fædrene arv og
boede i en lille lejlighed i Vangede nordvest for
København, hvorfra Jacob i al slags vejr cyklede
til Landbohøjskolen på Frederiksberg. Ediths
nye svigermor såe strax, at Edith var uegnet til
husførelse og forærede hende, hvad det kostede
at deltage i et kursus på en husmorskole i Lyngby.
Det varede et halvt år og var nyttigt; Edith fik lært
om husførelse og madlavning og budgetlægning
og vask og rengøring og barnepleje! Endelig blev
Jacob færdig med sin uddannelse, og de to drog
med en lille nyfødt pige til Fyn. Her blev han
dyrlægeassistent i Brenderup hos en ældgam
mel dyrlæge, som overhovedet ikke mere kunne
passe sin praxis og derfor solgte den efter et års
forløb, så dermed var den ansættelse slut.
Jacobs mor kom nu økonomisk til hjælp
ved købet af en dyrlægepraxis i Hillerød, hjæl
pen havde nok en dobbelt hensigt: dels ville
hun gerne hjælpe sin søn til at komme godt i
vej, dels ville hun have ham boende i nærhe
den, så hun kunne holde det unge hjem under
kontrol. Hendes uanmeldte besøg var ugentlige,
og de var kritiske og ikke særlig behagelige for
Edith.

På farten omkring Hillerød
Man skal næsten være fagmand for at kunne
forstå, hvad et dyrlægehjem dengang var, og
hvordan Jacobs og Ediths tilværelse formede
sig. De tider var forlængst forbi, hvor man fra
gårdene skulle sende et bud hen til dyrlægen,
hvorpå hans vogn skullde rulle den modsatte
vej og ofte kom for sent. Nu var det telefonen,
der var grundlag for dyrlægearbejdets organise
ring. Forinden arbejdsdagen begyndte, lavede
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dyrlægen en nøje liste over rækkefølgen af de
gårde, han ville besøge den dag. Der fandtes
ikke telefoner i bilerne dengang, for samta
letrafikken var baseret på et existerende led
ningsnet ud over landet. Hvis der så i løbet af
dagen indtraf fx. en vanskelig fødsel på en gård
uden for programmet, telefonerede man derfra
til dyrlægeboligen i Hillerød, hvor Ediths per
son var den “central”, som samlede trådene.
Hun foretog derefter telefonopringninger til de
gårde på Jacobs rute, hvor han kunne tænkes
at opholde sig; men sjældent kunne hun umid
delbart få fat i ham, for tidsforløbet for besø
gene på de enkelte gårde var ikke til at beregne.
Men “centralen” skaffede sig viden om, at her
havde han været, eller at dér havde han ikke
været endnu, og kunne dermed pejle sig, frem
til, hvor han nu kunne ventes at indfinde sig og
derfra kunne han telefonere tilbage til “centra
len” og få melding om dén bestemte gård, hvor
der var en vanskelig fødsel, en ulykke el. lign.
Systemet fungerede, men var utrolig tidrøvende
for Edith, som passede “centralen”.
Under 2. verdenskrig og de nærmest
følgende år hørte det med til Jacobs praxis
at være mellemled mellem Tyrestationen og
oplandets dyrlæger (først adskillige år senere
nåede man en enklere struktur, hvor mange
gårdejere havde lært at foretage inseminering).
Ordningen var således, at Jacob hver morgen
skulle udtage sæd på Tyrestationen, fortynde
den, pakke den i is og tage den hjem til fordeling
blandt dyrlægekolleger. Om morgenen sad
Edith ved telefonen og modtog bestillinger fra
dyrlæger spredt i Nordsjælland. Til dem blev
der sendt små trækasser med, en termobeholder
i, og det var de lokale busser, der blev benyttet
til transporten. Det var noget af et besvær for
dyrlægeparret at begynde dagen med at de begge
måtte løbe med forsendelser til busser med
forskellige afgangstider og forklare chaufførerne,
hvor de skulle sættes af bussen.
Dyrlægen færdedes i en lukket Ford per
sonbil fra o. 1930, men under den 2. verdenskrig
kunne benzin næsten ikke fremskaffes, så bilen
blev drevet med gas fra en generator, som var
et stort skrummel af en ovn, hængt fast bag på
bilen. Fordmodellen var ikke den nyeste, den
skulle undertiden startes med håndsving, og
når den var igang rystede hele bilen. Engang
havde dyrlægen parkeret vognen foran posthu-
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Dyrlægepraxis under forvandling

Under den tyske besættelse var der “spærretid" om aftenen og
om natten.

Tyslerne udstedte en attest (“Bescheinigung") for

færdselstilladelse

til

bestemte

folk,

der kunne

dokumentere

natarbejde.

set i Hillerød, hvor han havde et ærinde. Han
slukkede naturligvis ikke motoren, for den var
svær at få igang igen, så han satte vognen i fri
hjul og trak håndbremsen. Men da han kom ud
fra posthuset, var bilen væk. Den hakkende og
skrumplende motor havde rystet håndbremsen
løs, så at bilen var trillet ned ad Torvegade og ind
i Slotsgade, hvor den endte sin tur i en butik.
Om natten stod dyrlægebilen parkeret
hos en bilmekaniker, for der var altid noget der
skulle repareres på den. Dér stod også dyrlægens
andet befordringsmiddel, hans motorcykel. Hans
sparsomme kvote af benzin reserverede han til
motorcyklen, som han kun brugte i nødstilfælde,
når han skulde hurtigt frem. Så vidste folk, at nu
var der udrykning.

Befolkningsstrukturen i Nordsjælland ændrede
sig. Folk med erhverv i København flyttede i sti
gende omfang ud fra hovedstaden og ønskede at
slå sig ned i villabebyggelser. Resultatet var, at
der blev færre landbrug, medens beboelsesområ
derne voxede og voxede. Der blev ikke så mange
køer og grise at doktorére på, men til gengæld
anskaffede “byfolkene” sig hunde og katte og an
dre kæledyr, hvis helbred de var rede til at ofre
mange penge på. Hvor man tidligere havde afli
vet sit syge kæledyr, betalte man nu for kostbare
operationer.
Jacob
Marstrand
oprettede
derfor
i samarbejde med to kolleger først en
hundeklinik. Dyrlægeboligen var stor med en
rummelig kælderetage, og her indrettede han
både venteværelse, operationsstue, røntgen- og
mørkekammer, skyllerum og andre birum. Fra
Hillerød Sygehus købte han hospitalsudstyr, som
var blevet forældet dér. Men huset blev dermed
et meget uroligt hus at leve i. I et almindeligt
dyrlæge-hjem kom folk ikke trækkende med
deres dyr, men nu kom og gik der ustandselig
folk med syge dyr, og da der på klinikken også
var “sengeliggende” patienter i små bure, så var
der hylen og mjaven og gøen både dag og nat.
Det blev for meget. Samtidig kunne Jacob og
hans kolleger beregne, at der nu var økonomisk
basis for et egentligt dyrehospital, og i 1971
lod de opføre en særlig bygning dertil i byens
industrikvarter. Jacob ville dog ikke opgive sin
landpraxis og lod derfor en af kollegerne overtage
operationerne på dyrehospitalet; men han var
med i driften af det og vikarierede lejlighedsvis
dér. Da han 1981 fyldte 70, trak han sig tilbage
fra dyrlægegerningen og solgte sin praxis. Han
døde i sin dyrlægebolig 17 år senere.
Hans hustru Edith havde i den oprindelige
dyrlægepraxis spillet en afgørende rolle;
forretningen havde ikke kunnet drives uden
hende som en kompagnon med ubegrænset
arbejdstid. Til det huslige arbejde havde hun
selvfølgelig hjælp udefra i den tid, børnene var
små. Hundeklinikken i hjemmets kælder var en
stor belastning for hende, men med opførelsen
af en nybygning uden for hjemmet til det særlige
dyrehospital blev livet igen normalt for hende.
Men da var hun også blevet 55 år. Hun var en
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Edith, dyrlægens hustru.

meget livlig og meget talende kvinde og var en
samlende faktor i familien. Igennem mange år,
både før og efter hun blev enke, samlede hun
den næste generation og deres børn i sit hjem
den første søndag i hver måned.
Dyrlæge Jacob Marstrand var derimod en
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Dyrlæge Jacob Marstrand, Hillerød.

usædvanlig fåmælt mand; det var ikke sådan, at
han ikke hyggede sig i samværene med slægt og
venner, men han ytrede sig kun ugerne. Når æg
teparret var inviteret ud hos andre, sagde hans
hustru ofte til ham: “Nu skal du også sige noget,
Jacob!”, men det rettede han sig ikke efter.
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Jacob Marstrand
(1848-1935)
bager, borgmester

Anna Marstrand, g. Petersen
(1880-1953)
“borgmesterdatteren”

Aase Marstrand Petersen
(1900-1979)
gift Madsen

skoleinsp. Erik Marstrand
(f. 1933)
genoptog slægtnavnet

Jørgen Marstrand
(f. 1943)
civilingeniør

dyrlæge Jacob Marstrand
(1911-1998)
genoptog slægtnavnet

Per Marstrand
(f. 1946)

Troels Marstrand
(f. 1953)
værkfører
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Noter om borgmesterliniens 5. og 6. slægtled

Aase med de indviklede navneforhold
Aase Marstrand Petersen (5. slægtled) blev født år 1900
i borgmester Marstrands bagergård i Købmagergade i
Helligånds sogn, men døbt i Marmorkirken. Død 1979
(Lyngby Christans). Hun blev gift 1930 (Kgs. Lyngby)
med Henri Carlo Madsen, f. 1/6 1902 (Kbh. St.Johannes),
død 1984 (Lyngby Christians). Hans far var Georg Henri
Madsen (f. 1877 Kbh. Vor Frue - d. i 1940’rne), som blev
gift 22/12 1899 på Københavns rådhus med Ane Marie
Rasmussen (1872 Holbæk - 1923 Kbh. St. Johannes). Aase
Marstrand Petersen fik i sit ægteskab med Henri Madsen
to børn, en datter og en søn (6. slægtled). Datteren Karen
Margr. Madsen (f. 1931), blev gift Reeves og falder uden
for denne bogs emne. Men sønnen spiller en vigtig rolle:
Erik Marstrand (6. slægtled), født 1933 i Gentofte,
døbt som Erik Jacob Madsen, navneforandring 1962
til Erik Jacob Marstrand. 1971-1990 skoleinsp. på Skt.
Andreasskolen i Roskilde. Gift 1958 (Lyngby Christians)
med lærer Kirsten Bunde Nielsen, dtr. af viceskoleinsp.
Bunde Laurits Nielsen (f. 1903 Lystrup v. Hadsund, d.
1993) og Kirstine Thomsen (f. 1903 Hadsund, d. 1992).

1) Jørgen Marstrand, f. 1943 (6. slægtled)
Civilingeniør, cand.polyt. (1968), stadsingeniør (teknisk
dir.) i Herning. Se Krak\s Blå Bog. Gift 1. gang 1966
(Ringsted) med folkeskolelærer Mette Rørbech, (f. 1940
Ringsted), datter af folkesskolelærer i Ringsted Knud
Thormod Rørbech (1901 Bårse-1972) og hustru Inger
Henriette Nyholm (1912 Ringsted-1995). Ægteskabet
opløst 1983. Gift 2. gang (1985 Skagen) med bibliotekschef
i Herning Bodil Nygaard (f. 1948 Herning). I 2. ægteskab
ingen børn. 11. ægteskab flg. tre sønner a), b), og c).:

I Erik Marstrands ægteskab var der to børn, en søn og en
dtr. (7. slægtled):
Kim Marstrand f. 1959 (Vindinge v. Roskilde), taxichauf
før. Ugift i 2003.
Tine Marstrand (f. 1963 Vindinge), regnskabsmedarbejder
på Arbejdermuseet i Kbh. Gift 1992 (Vindinge) med
Carsten Diedrichsen (f. 1956 Frederiksberg Set. Markus),
registreret revisor. De fik i ægteskabet 3 børn, alle døbt i
Vindinge med mellemnavnet Diedrichsen og slægtnavnet
Marstrand (8. slægtled): Simone D.M. (f. 1991), William
D.M. (f. 1993), Rebekka D.M. (f. 1997).

Dyrlægen Jacob Marstrand
Dyrlæge Jacob Marstrand, født 1911 (Kgs. Lyngby) som
Jacob Marstrand Petersen, navneforandring 1962 til
Jacob Marstrand, blev gift i 1939 (Kbh. Grøndalskirken)
med Edith f. Nielsen (f. 1917), datter af lagerchef Alfred
Viggo Nielsen (1893 Brønshøj-1960), gift 1916 (Brønshøj)
med Ingeborg Keller (1916 Brønshøj-1986). Deres datter
Inge Marstrand Petersen (f. 1941 Vangede), gift Laulund
Thomsen, har ingen Marstrand-efterslægt. Dyrlægens 3
sønner er her nummereret 1), 2) og 3).

Borgmesterdatteren, nu 12 år, med sin dattersøn Erik Marstrand. Hun
har været godt tilfreds med at se ham med studenterhue. Foto 1952.
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a) Jesper Marstrand (f. 1968 Hillerød), cand.polyt. 1993,
bosat på Filipinerne, ansat hos Shell oliekompagni dér.
b) Jacob Marstrand (f. 1971 Hillerød), læge, cand.med.
(1998 Kbh. Univ.), Ph.D. (2003).
Gift (1994 Silkeborg) med Lisbet Petersen (f. 1971 Herning),
cand. psych. (1997 Kbh. Univ.), Ph.D., dtr. af banearbejder
Arne William Petersen (1935 Fredericia-2000) og hustru
Anna Margrethe Nielsen (f. 1937 Hanbjerg). I ægteskabet
2 døtre før 2000 (8. slægtled): Amalie Marstrand (f. 1995
Kbh. St. Stefan) og Merethe Marstrand (f. 1999 Kbh.
Godthaab).
c) Jonas Marstrand (f. 1975 Herning), cand.polyt.
2) Per Marstrand, f. 1946 (6. slægtled)
Student (1965 Frederiksborg Statsskole), lærerexamen
(1973 Jonstrup Statsseminarium).
1975-1987 lærer ved den børnepsykiatriske afdeling på
Bispebjerg Hospital i København.
Fra 198 7 ansat i Frederiksberg kommune på Frederikskolen,
som dengang var et pionerprojekt, - en såkaldt heldagssko
le, hvor skole og fritidshjem var bygget sammen, specielt
for adfærdsvanskelige, samspilsramte børn.
Gift 1. gang 1973 (Kbh. Lutherkirken) med børnehavepæ
dagog Margrethe Wilken-Jensen (f. 1951 Rigshosp.), datter

af overlæge Knud Wilken-Jensen (f. 1912 Slagelse) og
sygeplejerske Elisabeth Nørfelt (f. 1915 Nykøbing Mors, d.
1995); ægteskabet opløst 1983.1 ægteskabet 2 børn: Mads
Nørfelt Marstrand (f. 1974 Rigshosp.) og Katrine Nørfelt
Marstrand (f. 1975 Rigshosp.).
Gift 2. gang 1987 (Humlebæk) med lærer Kirsten Jacobsen
(f. 1961 Helsingør St. Olai), datter af elektriker Uffe Sund
Jacobsen (f. 1933 Skævinge) og kontorass. Agis Petersen (f.
1935 Hornbæk).
I ægteskabet 2 børn
Jeppe Marstrand (f. 1989 Humlebæk)
Niels Marstrand (f. 1991 Humlebæk)
3) Troels Marstrand, f. 1953 (6. slægtled)
Faglært automekaniker (svendebrev 1974). Teknisk
værkfører hos Volvo Hillerød. Gift 1976 (Hillerød) med
socialpædagog Lillian Willemoes Petersen, datter af
klejnsmed Verner Willemoes Petersen (f. 1922 Borup,
Sjælland) og Eva Gunhilda Hansen (f. 1928 Silkeborg).
Troels har i ægteskabet to sønner. Ældste søn: Christian
Willemoes Marstrand, f. 1976 (Hillerød). Faglært maler
(svendebrev 1998). Siden 2001 i partnerskab med Tina
Mette Fischer, f. 1974 (Hillerød). Troelses yngste søn:
Anders Willemoes Marstrand, f. 1980 (Hillerød). Faglært
tømrer (svendebrev 2001).

Som exempel på borgmesterliniens 6. slægtled ser vi her Christian Willemoes Marstrand (tv., f. 1976) og Anders Willemoes Marstrand (th., f. 1980)
med deres far. Foto 2003.
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Den stammer fra den yngste af “de 5 Marstrand-brødre”, Theodor, og den udgøres af hans næstældste
søn Troels (d.y.) (1854-1929) og dennes efterslægt med slægtnavnet Marstrand.

3. slægtled

Troels Marstrand (1854-1929)
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4.

-

Otto Marstrand (1898-1985)
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5.

-

Merete (“Lasse”) Marstrand (f. 1929)

333

6.

-

Michael Marstrand (f. 1950)

345
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3. SLÆGTLED

Theodors næstældste søn
TROELS D.Y. (1854-1929)
GRUNDLÆGGER AF “GLUD&MARSTRAND”

Troels d.y. mister sin far og sit barndomshjem
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Ringe vidnesbyrd fra Troelses skoletid

Ud af skolen, ud af hjemmet og i lære

Glud & Marstrand

282

To unge mænd går i kompagni sammen
Fabrikken expanderer og flyttes

Troels Marstrand bliver en rig mand

Rollefordelingen mellem Glud og Marstrand
Menneskeligt passede de sammen

Troels d.y. møder en norsk pige

289

Troels træffer sin udvalgte på en café i Kristiania
Uløselige gåder
Troels bestemmer, at Josefine skal oplæres
Josefine udnyttes groft af Troelses søster Marie
Problemer med et bryllup

Hvorfor var Ewaldsgade noget særligt for slægten?

Troelses ægteskab med Josefine vakler
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Barnløshedens mareridt
Josefine som en udstødt paria
Josefine på “diskret ophold” i Jylland i 2 år
Elskerinden Agnes Hjorth
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4 års landsforviisning af Troelses hustru

299

Josefines nødråb fra forviisningen til Kristiania

“Du skal rette dig efter mine planer”
Troels opremser sine mange problemer
Skilsmisse?
Josefine på afvænningshjem
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“Fred og ro i hjemmet på vore gamle dage”
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Josefine bliver fejret
Forbindelsen med Agnes

Troels d.y. - en hyperaktiv mand
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Dynger af breve

Rytteren
Det mest frydefulde i Troelses liv
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Farvel til Agnes
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I Marstrand-slægten er der forskellige der har heddet Troels. Den første var den næstyngste af “de 5
Marstrand-brødre” fra det første Marstrand-hjem i Danmark; med årene blev han til den højtelskede
Onkel Troels (1815-1889). Den anden er en af hans brorsønner, som er opkaldt efter ham. De to havde
en del med hinanden at gøre, og optræder undertiden sammen i dette kapitels text. Hvis der er risiko
for forvexling, vil jeg betegne den første som Onkel Troels og den anden som Troels d.y. (den yngre)
for sådan blev de ofte kaldt i slægtens breve. Det er Troels d.y. Marstrand (1854-1929), som vi nu skal
beskæftige os med.

Troels d.y. mister sin far og sit
barndomshjem

Troels d.y. var kun 2 år, da hans forældre i 1856
brød op fra en baggård1 i det indre København og
flyttede uden for byen, efter at Københavns volde
var blevet sløjfet og byportene nedrevet. Vest for
København var vidtstrakte frie arealer, der senere
blev bebygget som Vesterbro, og derude indrettede
hans far både sit hjem og sin fabrik på Amerikavej2,
en sidevej langt ude ad Vesterbrogade.
Derude på det åbne land mellem marker
og enge oplevede Troels sine første barneår indtil
1863, da han var 9 år. Så ramte døden pludseligt
hans far Theodor Marstrand (1817-1863), som var
den yngste af de bekendte 5 Marstrand-brødre.
Troelses mor Mathilde stod pludselig alene
med 7 små børn.
Da trådte Onkel Troels hjælpende til. Han
lod Mathilde og hendes børn få bolig i et hus på
den rigelige grund, der hørte til Vodroffmølle3,
som han ejede og drev som møller. De to familier
boede side om side; og Onkel Troels, som selv
var enkemand med 6 børn, hvortil nu kom
Mathildes 7 børn, var “som en far” for alle 134.
Her boede Troels d.y. fra han var 9 til han var 14
år, og her havde han nogle spændende drengeår
i et landligt idyllisk område, “hvorigennem
Rosenåen slyngede sig under talrige Broer paa sin
Vej til Kalvebodstrand”, og hvorfra “ingen Huse
dækkede Udsigten over Søerne, Glacierne og
Byvoldene med Københavns røde Tage og smukke
Taarne”5.

Theodor Marstrand (1817-1863), den yngste af “de 5 Marstrand-

brødre", fotograferet kort før sin død med sin næstældste søn Troels

Marstrand.
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Ringe vidnesbyrd fra Troelses skoletid
Troels gik i skole på den nærliggende Schnee
kloths Skole, der lå i et landligt område på
Værnedamsvej - ligeledes uden for byen. Dér
gik også hans 6 år ældre bror Jacob6, den senere
borgmester i København.
Troels kom i skole, lige da han var fyldt
5 år. Det har for hans vedkommende været alt
for tidligt, så han kom til at gå 1. klasse om. Det
næste år i 1. klasse har også været spild af hans
barndomstid, for dét lidt, han lærte, kunne han
med fordel af tilegnet sig i en fart 2-3 år senere.
Efter de to år i 1. klasse giver skolen ham dét
skudsmål i hans bedømmelsesbog, at han “staver
temmelig daarligt, men skriver nogenlunde paa
Tavle efter en Bog”1.
Læg mærke til udtrykket på tavle: Her er
ikke tale om skolestuens store vægtavle, hvor
læreren står og skriver for hele klassen. Tavlen
er drengens egen, thi hver dreng bar sin lille
tavle med i skole, ca. 20 x 30 cm, og man kunne
skrive på begge dens sider med en hård griffel,
som kradsede et hvidligt spor i den sorte skifer.
Papir eller skrivebøger brugtes ikke, for man
anvendte i datiden kun papir til bøger og blade,
dokumenter og breve; økonomien forbød, at man
bortødslede papir til skriverier, som ikke skulle
bevares. Børn i Danmark havde deres egne små
tavler i de fleste børneskoler endnu op i 1900årenes første årtier. Den, der skriver disse linier,
havde selv sin tavle med på frøken Hørliicks
Skole i Odense sidst i 1920Tne.
12. klasse gik det Troels lidt bedre. “Troels
viser og Flid og gjør ret god Fremgang”, skriver
Schneekloth, men dansklæreren bebrejder ham,
at han “ødelægger sin danske Bog”. I 3. klasse
gik det nedad bakke igen, måske under indfly
delse af, at i dét år døde hans far i januar 1863,
da Troels var 9 år, og derpå fulgte hjemmets flyt
ning. Resultatet var så ringe i skolen, at han påny
måtte være omgænger, altså gå 3. klasse om. På
den måde kom han til at bruge 5 år til at komme
igennem 3 klassetrin.
Allerede i 3. klasse havde han undervis
ning i tysk, og den fortsatte naturligvis i 4. klas
se, men her begyndte han også at lære engelsk.
Schneekloth har haft meget bestemte pædagogi
ske ideer om, at man lettest tilegner sig sprog ved
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Drengen Troels kom allerede i skole som 5-årig. Det var alt for tidligt
og spild af to barndomsår.

at begynde tidligt i barnealderen. Ved udgangen
af 4. klasse hedder det: “Tydsk: Troels læser alt
(som er) Gjennemgaaet ret flydende og nøiagtig.
Han har tilegnet sig, hvad der er gjennemgaaet af
Grammatik og anvendt det tænksomt”. “Engelsk:
Troels opfatter med temmelig Lethed”. Begge
disse udsagn stemmer godt overens med, at der
i hans private brevsamling fra hans voxenliv er
velskrevne breve på engelsk og tysk.
Igennem årene er det derimod et tilba
gevendende tema, at i skriftlig dansk er hans
evne til at stave temmelig dårlig. Da han som
snart 12-årig går i 5. klasse, noteres det i februar
1866, at han har “en Del Vanskelighed, navnlig
hvad Betskrivningen angaar”. Og det hænger jo
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meget godt sammen med, at direktøren for Glud
& Marstrand i hele sit liv stavede forbløffende
fejlagtigt. I regning betegnes han samme år som
mindre flittig, og allerede året før havde der væ
ret en klagesang: “Paa egen Haand regner han
temmelig usikkert; hans Lyst til dette Fag synes
ikke at være stor”, men det hænger bestemt ikke
ret godt sammen med, at direktøren for Glud &
Marstrand var fremragende til at lave kalkuler,
lægge budgetter og analysere regnskaber.

Ud af skolen, ud af hjemmet og i lære
Både Troelses skolegang og hans lykkelige dren
getid i den landlige idyl omkring Vodroffsmølle
blev snart afbrudt. For i 1865 brændte både møl
len og møllerboligen ned til grunden, Efter at on
kelen i nogle år blev formørket i sit sind og ikke
vidste, hvad han skulle gøre, blev mølleejen
dommen solgt, og Onkel Troels købte landstedet
Fredsholm ved Helsingør og bosatte sig dér.
1868 flyttede også Troelses mor Mathilde
derop med fire af sine børn8, to døtre og de to
mindste sønner. Troels og hans ældre bror kom

ikke med. Troels var nu 14 år, han blev taget
ud af Schneekloths skole og blev sat i lære
hos isenkræmmer T.M. Werner på Kultorvet .
En ung mand, som stod i lære dengang, havde
en næsten ubegrænset arbejdstid på ugens 6
hverdage og også om søndagen; derved mistede
han tilknytningen til familielivet på Fredsholm ,
for højst kunne han på en højhelligdag tage med
toget derop om morgenen og tage hjem samme
dag om aftenen. Han følte sig som en besøgende,
han havde ikke sit hjem dér. Som læredreng
boede han under primitive forhold hos sin
mester, andet hjem havde han ikke. Men selvom
han på denne måde var sat uden for familielivet,
bevarede han sin stærke familiefølelse.
Han har næppe haft megen mulighed for
at komme i dårligt selskab blandt gadens unge,
for hans fritid var så forsvindende, at hans om
gangskreds var begrænset til dem, som han ar
bejdede sammen med. Læretiden har været drøje
år for ham, men han har haft styrke til at klare sig
hélt alene, og han har lært at stå på egne ben i en
meget ung alder.
Efter at han havde endt sin læretid som
17-årig, arbejdede han i butikker, der handlede
med isenkram, indtil han som 25-årig tog det
store spring.
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Det var ikke mærkeligt, at Poul Glud (1850-1924) og Troels Marstrand junior traf hinanden. Den ene
havde så småt begyndt at producere blikvarer til køkkenbrug såsom kasseroller, kedler og kander".
Og den andens arbejde bestod i at sælge bl.a. den slags køkkentøj. De ting, som den ene producerede,
hørte til blandt de varer, som den anden havde som sin opgave at sælge, så de to har mødt hinanden
gennem deres arbejde.
Begge var unge mænd med ubændig virkelyst. De må have fattet sympati for hinanden og må
have haft tillid til hinanden, idet de betroede hinanden deres fremtidsdrømme. Tilliden varede livet
igennem.

Glud & Marstrand
To unge mænd går i kompagni sammen
Poul Glud var søn af en blikkenslagermester i
Vejle og var fra sine drengeår vant til at hjælpe
sin far, som han også stod i lære hos '2. Efter at
være blevet færdiguddannet som svend drog han
på valsen i Tyskland, hvor han hentede mange
nye erfaringer og ideer. Derefter bosatte han sig
som blikkenslager på Nørrebro i København,
hvor hans beskedne værksted udviklede sig til
en lille metalvarefabrik, der fremstillede mange
typer af isenkram til husholdninger, lige fra små
ting som tragte og målekrus til større genstande
som petroleumsdunke, fordi petroleum var ved
at vinde frem til belysning, og tillige kulkasser
til opstilling inde i hjemmenes stuer, hvor man
efterhånden havde forladt brændeved som
opvarmningsmateriale.
Glud “havde let ved at afsætte sine varer;
han interesserede sig mest for produktsiden; her
investerede han inspiration og fantasi. ” “Men det
var vanskeligt for ham at bevare overblikket over
den stadigt voxende forretning”. “Han erkendte,
at han behøvede assistance til administration og
markedsføring”'3. Det var den ene grund til, at
han søgte sig en makker.
Desuden havde Glud udvidet sit varesorti
ment år for år, og “efterspørgselen var så stor, at
produktionen ikke kunne følge trit”. Han havde
brug for langt mere plads end dén, han havde til
rådighed ved at leje dels en værkstedsbygning,
dels en mindre beboelsesejendom, hvor han hav-
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Troels Marstrand d.y. som 25-årig, da
han gik i kompagniskab med Poul Blud.
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Nørrebro-fabrikken, den første fabrik. Her er en typisk datidig tegning i fugleperspektiv af Blud & Marstrands første fabrik. Produktion startede på

Nørrebro i dét hus, som vi mest ser gavlen af tv. på billedet. I løbet af et år blev der bygget værkstedsbygninger igården. Men der behøvedes meget

mere plads. Så købte man store tilgrænsende grunde og opførte den fabrik som ses th. Den blev finansieret ved banklån, nye prioritetshæftelser og
lån fra Troels Marstrands slægt, og driften kunne let bære renter og afdrag. Alligevel slog Nørrebro-fabrikken ikke til, så der måtte snart bygges

en supplerende fabrik.

de indrettet tagetagen (!) til værksted. Al fortjene
ste havde han investeret i inventar og maskiner
og redskaber, så han rådede ikke over pengemid
ler. Men han behøvede ny kapital til udvidelser,
først og fremmest ved køb af fast ejendom. Det
ville være heldigt, hvis den kompagnon, som
han søgte til at varetage administrationen, også
kunne komme med den nødvendige kapital.
Troels Marstrand kunne begge dele. Han
havde evner for administration, og han kunne
skaffe kapital. På det tidspunkt, da de to unge
mænd besluttede at gå i kompagni med hin
anden, var Troels Marstrand kun 25 år, så han
rådede selvfølgelig ikke selv over nogen kapital.
Men han vidste, hvor han kunne søge hjælp.
Hans farbror, Onkel Troels, som han var
opkaldt efter, havde som nævnt været som en far
for ham og alle hans søskende i deres barndom
og vedblev med at råde og støtte dem i deres voxenliv, altid parat til at hjælpe med at skabe dem
fremtidsmuligheder. Han trådte også til her.
De to unge mænd dannede 1879 et
kontraktligt interessentskab, hvori de skulle
indskyde lige stor kapital. Glud indskød “sin

i forretningen indestående nettoformue”, altså
lager, inventar og maskiner plus udestående
fordringer minus lånegæld, og det blev opgjort
til i alt 18.000 kroner. Den unge Troels Marstrand
måtte til gengæld optage et lån på tilsvarende
18.000 kr. til at indskyde i foretagendet. Dét lån
fik han hos sin Onkel Troels, og det var et meget
stort beløb efter datidens pengeværdi. En faglært
håndværker tjente ved den tid en årsløn på ca.
900 kr., en ufaglært arbejdsmand omkr. 600 kr.,
så at lånet svarede til indtægten igennem 20
arbejdsår for en håndværker eller 30 arbejdsår
for en arbejdsmand14. Uden sin farbrors store lån
ville den unge Troels Marstrand d.y. ikke have
kunne indlade sig på dét projekt, som skulle
vise sig at lykkes over al forventning, og hvorfra
indtægterne sidenhen ikke blot kom ham selv
til gode, men ved hans gavmildhed blev et
sikkerhedsnet for tre generationer i Marstrandslægten.

3. slægtled: Troels Marstrand
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Fabrikken expanderer og flyttes
I første omgang blev indtægterne beskedne.
Forretningens overskud skulle deles ligeligt mel
lem parterne, og efter et par år blev det til omkr.
2.400 kr. årligt til hver, svarende til 3 årsindtæg
ter for en håndværker eller 4 for en arbejdsmand.
For Glud betød dette, at han var godt stillet, for
han skulle desuden have 6% i renter af sin ind
skudte kapital på 18.000 kr. Men renterne af
Troelses tilsvarende kapital gik til hans farbror,
som havde lånt ham pengene, og desuden skulle
han over en årrække tilbagebetale lånet, så han
var tynget af renter og afdrag.
Bedre blev situationen ikke, da virksomhe
den i 1880 - kun eet år efter stiftelsen af interes
sentskabet - skulle købe ikke blot de bygninger,
hvori den havde til huse som lejer, men også det
tilhørende store grundstykke med henblik på
kommende udvidelser. Prisen var henved 68.000
kr., som blev opfyldt ved overtagelse af priori
tetsgæld og pantebreve. Denne nye gældsbyrde
svarede til årsindtægten gennem over 75 år for en
håndværker eller i 115 år for en arbejdsmand, så
hermed havde de to unge mænd spændt gælds
forpligtelserne til bristepunktet.
Det skulle nu vise sig, hvorvidt produk
tionen og afsætningen var stærk nok til at
bære gælden. Det var den. Den fordobledes
på et par år og gav basis for bygning af nye
værkstedsbygninger på den erhvervede grund.
Virksomheden var i stand til at bære sig selv, trods

den store lånegæld, både prioritetshæftelserne og
bankgælden og lån fra Troels Marstrands slæ^t. “I
det hele taget kunne man betale enhver sit”'.
I løbet af 12 år blev det klart, at noget af
den blomstrende virksomhed måtte flyttes til
rummeligere forhold. “Grunden på Nørrebro
kunne ikke længere give plads til firmaets
expansion”, og man havde derfor købt “en stor
grund”'6. Den lå i Brønshøj sognekommune, der
endnu ikke var indlemmet i København.
Der blev søgt om byggetilladelse midt i
1892, men “planerne mødte modstand fra de
lokale bygningsmyndigheder”. Særlig bygnings
inspektøren var kritisk over for “dunstningerne”
fra fabrikken og krævede en udtalelse fra sund
hedskommissionen, inden der kunne gives
byggetilladelse. På den baggrund forstår man
inspektørens vrede, da han efter et par måneder
konstaterede, at “digel og skorsten var instal
leret og produktionen i fuld gang”. Han bad
amtsmyndighederne om, at produktionen blev
standset og lokalerne rømmet. Sådan gik det dog
ikke. Bygningsattesten blev udstedt med tilbage
virkende kraft senere på året.
Poul Glud havde ikke haft tid til at
vente på myndighederne, og dette var ikke et
enestående tilfælde. Igennem flere årtier var
Glud & Marstrand kendt for ikke at søge om
byggetilladelse, før bygningerne stod færdige.
”Poul Glud var altid hurtig til at stikke spaden i
jorden. Formalia og finansiering overlod han til
sin kompagnon med ordene: Det er dig, der er
finansminister”.17

Glud&Marstrands virksomhed var berømt for sit emaljerede køkkentøj

i smukke farver, oprindelig en lys blå emalje, senere bl.a. også rød.

Formen på tingene var Poul Gluds værk, en genial blanding af
tradition og praktisk anvendelighed. De blev markedsført af Troels

Marstrand d.y. under store kampagner og med moderne salgsteknik.
På det billedet ser vi bla. den berømte kaffekande "Madam Blå", som

fandtes i ethvert dansk hjem, fattigt eller velhavende. Hun skabte en
fælles dansk kaffekultur, en samværsform og en hyggefølelse, som

Strejkeannonce fra Smede og Blikkenslagernes Forbund, indrykket i

byggede bro mellem forskellige sociale klasser. Det har måske været

dagbladet Social-Demokraten 22. marts 1884.

Marstrand-slægtens største kulturindsats.

Glud & Marstrand-linien
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Troels Marstrand bliver en rig mand
Troels Marstrand og Poul Glud blev velhavere.
Den årsindtægt, som hver af dem blev sat i skat
af, udviklede sig således18:

1881
1884
1889
1894

600 kr.
6.000 kr.
12.000 kr.
25.000 kr.

Hermed var de kommet op på, hvad
der svarede til 30-40 gange en arbejders løn.
Baggrunden for Troels Marstrands og hans
kompagnons enorme indtægter var også deres
samvittighedsløse udbytning af de ansatte ar
bejdere. Blikkenslagerne gennemførte flere
langvarige strejker imod de usle lønninger
og de lange arbejdsdage. Glud & Marstrand
svarede igen med at ansætte uorganiseret
kvindelig arbejdskraft til sulteløn19. Til sidst
organiserede kvinderne sig og nægtede at tage
blikkenslagernes arbejde, og både smedene
og metaltrykkerne sluttede sig til oprøret og
nedlagde arbejdet20.
Uroen varede ned igennem 1880'erne
og 1890'erne, indtil arbejdernes rettigheder
blev fastslået efter de landsomfattende general
strejker i 1899, som resulterede i det berømte
“septemberforlig”, også kaldet “ arbej dsmarkedets
grundlov”, som har bevaret sin gyldighed i over
100 år og frem efter år 2000.
Men Troels Marstrands og hans kompag
nons indkomster vedblev at være meget store.
Det hang også sammen med, at de i 1895
omdannede virksomheden til et aktieselskab for
at få kapital udefra til omfattende investeringer
i nybygninger og maskiner som følge af
produktionens stadige væxt. Aktieselskabs
formen indebar, at de to hidtige ejere nu blev
direktører, men “de bevarede den ubestridte
kontrol over selskabet indtil deres død”2',
idet de tilsammen besad 54% af aktierne med
halvdelen til hver af de to.

Glud & Marstrand-linien

Rollefordelingen mellem Glud og
Marstrand
Når man betragter fabrikken Glud & Marstrands
udvikling og succes, fæstner man sig uvilkårligt
ved Poul Glud og hans idérigdom og kunstneri
ske begavelse, medens Troels Marstrand får en
meget mindre fremtrædende plads. Anderledes
kan det ikke være. For i offentlighedens bevidst
hed fremtræder fabrikken først og fremmest
ved de geniale ting, den sendte på markedet.
Fabrikkens image er dens succesfulde produk
ter. Skaberkraften bag dem var Poul Glud.
Det berømteste af hans værker var den
folkekære kaffekande “Madam Blå”. På en
meget enkel kaffebeholder i “engelsk stil”
med lige linier satte han en svungen tud og
en rokokoagtig hank. Det var en formgivning,
som i høj grad faldt i folks smag. Det samme
var tilfældet med hans utallige andre ideer til
køkkenudstyr22, skåle, sigter, krus, kander, tragte
osv. Folk kunne lide hans stil. Dertil kom spande,
baljer, mælkejunger, petroleumslamper og kogeapparater, toiletudstyr med vandbækkener,
store vandkander, sæbekopper og populært
udformede toiletspande til at hælde det brugte
vand i. Og der var hundreder af andre ting.
Alt var udformet i en stil med en interessant
balancegang mellem rette linier og bugtninger og
undertiden med en eller anden let ornamentering
i et mønster, som folk følte sig fortrolige med.
Alt dette var Poul Gluds værk. Hans ting
gled ind i alle danske hjem, hos høj og lav, hos
rig og fattig. Man kan uden at overdrive sige, at
Glud var med til at befæste det enhedspræg, som
den danske hverdag fik.
På denne baggrund fik Troels Marstrand
en en mere prosaisk rolle, men den var af afgø
rende betydning for virksomhedens existens og
expansion.
Markedsføringen af Gluds produkter var
Marstrands sag. Han gennemførte omfattende
reklamekampagner rettet mod de danske forbru
gere, men han var lige så optaget af en løbende
information over for detaihandlerne i form af vel
udformede oversigter og brochurer. Desuden ud
viklede han et kvalificeret sælgerkorps, som ved
regelmæssige beøg hos isenkræmmerne befæ
stede fornemmelsen af en personlig tilknytning.
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Salgsstatistik og lagerstatistik udviklede
han til et vigtigt led i virksomhedens administra
tion. For hans økonomiske kalkuler var det vig
tigt, at han altid besad en ajourført registrering af
hvert enkelt produkts markedssituation, - og der
var tusind produkter, hvis skæbne på markedet
indgik heri.
Regnskabsføringen
organiserede
han
efter de mest moderne principper. Han lagde
regnskabsafdelingen i hænderne på kvalificerede
folk med en aldrig svigtende chef. Det var
ikke regnskabet, men resultaterne deraf, han
selv arbejdede med; han havde altid et sikkert
overblik over virksomhedens økonomi og
finansielle situation. Og man må erindre sig, at
det efterhånden drejede sig om en af Københavns
store bedrifter, hvor betydelige kapitaler stod på
spil.

Administrationen på overordnet plan dét var Troels Marstrands virkefelt. Såvel under
konjunkturernes nedgange som i opgangstider,
såvel under arbejdskonflikter som i rolige tider,
såvel under skarp kamp mod konkurrérende
fabrikker som efter opkøb af konkurrenter, såvel
i modvind som i medvind styrede Marstrand
den store skudes økonomiske kurs. I det små
afgjorde han ofte, hvilke kreditter der kunne
ydes til fabrikkens kunder; i det store bestemte
han, hvilke finansieringsformer virksomheden
selv skulle benytte sig af. Med rette kaldte
kompagnonen ham for firmaets finansminister.
Aktieselskabsformen,
som
Glud
&
Marstrand overgik til i 1895, var hans idé og hans
værk, og hans kompagnon nærede også ved denne
omvæltning en urokkelig tillid til Marstrands
dømmekraft. Det var derfor forbløffende, at da

Den nye fabrik i nordvest-kvarteret Glud & Marstrand voxede så stærkt i begyndelsen af 1900-årene, at der blev brug for endnu en fabrik. Den blev
opført i dén bydel, som nu om dage bliver kaldt Københavns nordvest-kvarter. Dengang lå det ikke i København, men i udkanten af den daværende
Brønshøj kommune, og her mente virksomhedens to ejere, at de var uden for lands lov og ret, så at de kunne blæse på alle regler om byggeri og
miljø.
Udover det berømte køkkentøj fremstillede man mange andre metalvarer. Den voxende konservesindustrigav stor efterspørgsel efte blikemballage,

så der produceredes utallige slags dåser. Men de store produkter, som var galvaniserede, er mere kendt i offentligheden. Efterhånden fandtes i
alle danske hjem Glud & Marstrands galvaniserede gulvspande. Og enhver, som færdedes ude i det danske bondelandskab, hvad enten det var på
landeveje eller biveje, var fortrolig med synet af Glud & Marstrands mælke ”junger”, store og små, som stod hyggeligt ved vejene. Fyldt med mælk

blev de hentet af sted til landsbyens andelsmejeri, og tomme blev de stillet til hvile i vejkanten og ventede på næste mælkeydelse. De stod i fred
og ro; tyveri hørte ikke til dagens orden i Danmark.
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Glud & Marstrand i 1995 fejrede 100-året for
virksomhedens tilværelse som aktieselskab og
i dén anledning udgav en slags festskrift, omtalte
man overhovedet ikke, hvem der i sin tid ved
barnets fødsel havde været dets far. Ophavsmanden
til dét aktieselskab, som man fejrede, nævnes ikke.
Han, som undfangede idéen, og som tog initiativet
og drev sagen igennem, skjules i en sætning om, at
“man” besluttede osv.23

Menneskeligt passede de sammen
Forholdet mellem Troels Marstrand og Poul Glud
var usædvanlig harmonisk. De to partnere passede
hver især deres eget område i virksomheden og
beundrede gensidigt hinandens indsats. Det var
et arbejdsfællesskab bygget på tillid, tillid og
atter tillid. Dette forhold fandt også udtryk i, at
Marstrand ofte tog sig af Gluds private pengesager.
Han rådede ham med hensyn til investeringer af
privatformuen og ordnede det ofte således, at de
sammen gik ind i investeringer med halvdelen til
hver. “Beløbet bedes mig sendt, ligesom der maa
tilkomme Direktør Glud en Saldo”, skriver han
til en bank i Malmø24; og senere lyder det: “- tillader jeg mig paa Direktør Gluds og egne Vegne
at forespørge” - etc.25

Glud & Marstrand-linien

Gluds respekt for Troels Marstrands ad
ministration af deres store virksomhed havde
karakter af en oprigtig taknemmelighed over
at være befriet for en byrde, han ikke magtede.
Det kom til udtryk i 1913, da Marstrand med
delte ham sin beslutning om at trække sig til
bage som direktør efter det følgende år, så at
administrationen overgik til andre, medens han
selv kun beholdt en bestyrelsesplads26. I dén
forbindelse fik Gluds taknemmelighed over for
ham et bemærkelsesværdigt udtryk. Glud lod sin
yngste søn, som fødtes i 1913, få navnet Troels
Glud27, opkaldt efter samarbejdspartneren gen
nem 35 gode år.
For os i Marstrand-slægten ligger det
snublende nær at tænke på, at slægten i en og samme
generation oplevede to mænd, to Marstrand-fætre,
som var medstiftere af nogle af landets største
industriforetagender. Men der var en grel forskel
mellem det harmoniske kompagniskab, som
Troels Marstrand oplevede i “Glud & Marstrand”,
og dén udmarvende indbyrdes-strid, som i en
anden stor industrivirksomhed blev skæbnen for
hans fætter, malerens eneste søn Poul Marstrand.
I “Titan”, som han var med til at grundlægge, førte
de dybe indbyrdes konflikter mellem direktørerne
til, at han i fortvivlelse tog livet af sig.
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To afgørende forhold i Troelses liv begyndte på næsten samme tid. 1 1879 indgik han kompagniskab
med Poul Glud, og samtidig eller måske kort forinden knyttede han sit liv til en ung pige, der kom til
at opleve en dramatisk tilværelse med ham.

Troels d.y. møder en norsk pige

Troels træffer sin udvalgte på en café i
Kristiania
Troels havde truffet hende under et besøg i
Norges hovedstad, som først blev omdøbt til Oslo
et halvt århundrede senere. Kristiania var den
by, hvor Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnsson
på den tid slog deres folder, og den var kendt for
sit caféliv, hvor Kristianiabohemen udfoldede
sig. Dén færdedes Troels Marstrand ganske vist
ikke i, men han færdedes i caféerne, og i en af
dem mødte han sin skæbne28. Han forelskede sig
i en ung opvarterske.
Josefine Thorp (1860-1923) var voxet op i
en arbejderfamilie29, hendes far var alkoholiker
og økonomien derfor altid i uorden. Hun fik kun
en nødtørftig skolegang. Hendes skriftsprog i
brevene er naturligvis baseret på den danske ret
skrivning, som endnu i 1870 "erne var gældende
i Norge, men hun fik aldrig lært at stave. Både
fra et norsksproget og et dansksproget synspunkt
trodser hendes stavemåder alle regler: mit og sit
bliver undertiden til midt og sidt, naar bliver til
nor.
Men hendes stavevanskeligheder er kun
interessante, fordi de enten måske er udtryk for
hendes sociale arv, eller måske snarere skyldes
en medfødt ordblindhed, som synes at være gået
i arv til hendes efterkommere. Det virkelig inte
ressante er, at hun sprogligt udtrykker sig frisk
og levende, følelsesrigt og bevægende.
Da de to unge havde fundet hinanden,
rejste Josefine med Troels til Danmark for at
lære det land at kende, hvor han boede. Hun tog
stilling som opvarterske i en café i Ringsted, og

Josefine som ung pige.

herfra skrev hun til Troels det første af de mange
breve, som er bevarede fra hendes hånd. Det er
skrevet ved årsskiftet 1880-81, og hun har åben
bart været på arbejde i juledagene, for hun beder
ham fortælle, hvordan han har haft det i julen.
Hun kan ikke have opholdt sig i Ringsted ret
længe, for hun meddeler ham som en nyhed, at
hendes job er noget ganske andet, end de havde
troet:

3. slægtled: Troels Marstrand
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“Du tror vel, jeg har det godt, ak nei,
det er det modsatte. For den plads er ikke som
jeg troede. Den pige som skal vere i saadan en
plads maa vere aldeles ligeglad med sig selv. De
(værtshusets ejerpar) skal have jomfruer som
kan trekke gjester til og lade dem gjøre med
sig hvad de vil, og det kan jeg ikke vere med
paa. Der bor mange saadane Resteratører her i
Byen, og hver har et par Jomfruer til Herrernes
afbenyttelse. Det kommer en Jomfru til her til
den 1ste, for di kan jo ikke faa mig til det de vil.
- - Giv mig et raad min kjære. Skriv til mig snart
og giv mig lidt opmuntring. Jeg har ikke hørt fra
noget Menneske siden jeg kom hid og jeg er saa
ulykkelig”30.
Naturligvis har både Troels og hun selv
sørget for, at hun hurtigt kom væk fra Ringsted
og dens små horehuse. Det ligger nær at antage,
at i København har Troels fundet hende en stil
ling, som han ved selvsyn har kunnet vurdere
som passende.
Et halvt år senere rejser hun i sommeren
1881 hjem til Norge, hvorfra hun ca. hver uge
sender breve31 til Troels. Ved mine citater
nedenfor har jeg anført et lille datomærke for at
slippe for en masse noter.

Uløselige gåder
I hendes første brev577 fra Norge læser vi: “Min
Egen Elskede Troels. Jeg kom i gaar til Christiania.
Kik var 11 Form. Du kan tro vi havde haart veir
på veien. Iser Natten den var skrekkelig, jeg
tengte hvert øieblik Skibet skulde gaa under. - Du savner mig vel lidt kan jeg tenke. Du har ingen
at drille og ingen at kjele for. Skriv nu snart”.
Faktisk skrev Troels hurtigt; en uge
senere1277 svarer Josefine ham, og slutningen
af dette brev fra den 21-årige pige er rørende:
“Der strømmer saa mange tanker ind paa mig
og mest én, og den er: Hvorfor har jeg fortjent
den Lykke at blive Din. Saa tenker jeg: Bare
ikke Skjebnen vil vise dig hvordan det er at vere
lykkelig for siden at gjøre dig dobbelt ulykkelig.
Jeg er jo kommet saa hurtig ind i den og føler mig
saa uverdig til den. Jeg har jo aldrig før vist vad
virkelig lykke har vert. Men er det virkelig saa, at
den er mig undt, saa vil jeg igjengjælde med hvad
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jeg kan. Jeg vil vere dig hengiven i Sorg og Møie
som i Giede”.
Nogle uger senere978 begynder et brev
sådan: “Min inderlig elskede Troels. Men hvorfor
lader du mig vente saa lenge paa brev fra dig?”.
I det følgende brev1778 fortæller hun lidt om sin
tilværelse: “Jeg bliver saa kjerlig modtaget hvor
jeg kommer blant veninder og bekjente. Men dét,
jeg mest skulde giede mig ved, var jo mit hjem,
men det er jeg snart tret af. Stakkels Moder, det er
ikke hendes skyld, men Faders. Han er jo borte om
Dagen; men somme Aftener, (naar) han kommer
hjem, er han ikke til at udholde, han er saa ond
mod Mor. - - Den aften vi kom fra Berum var han
fuld og han begynte at holde et Leven; saa gik jeg
og mor ind i et tomt værelse i gaarden og var dér
om Natten”. Hun drager sammenligning med de
gode oplevelser, hun har haft i Danmark sammen
med Troels og hans slægt og skriver i samme brev:
“Jeg synes de 2 aar (?) dernede i Kjøbenhavn er
som en Drøm. Samverene med dig og dine synes
jeg er en Deilig Drøm som jeg er vognet op af. Men
det er jo virkeligt, ja guskelov det er”.
De 2 år, hun nævner, er en gåde. Vi har ellers
ingen som helst breve derom og ingen som helst
mundtlig overlevering om, at hun som ganske
ung skulle have boet i København i hele 2 år! Er
det en fejlskrivning i stedet for 2 uger? Dog finder
vi i et brev32 kort før deres bryllup flg. tilbageblik:
“Det er ogsaa forunderligt at jeg skulde finde paa
at reise herned og finde dig”. En anden stor gåde
er, at det var fra den midtsjællandske by Ringsted,
at hun skrev det første brev, vi har bevaret fra
hende, - hvad i al verden skulle hun dér, medens
Troels boede i København? Vi må konkludere, at
vi overhovedet ikke nu, over hundrede år senere,
har materiale til at opklare hverken tidslængder
eller mulige lokaliteter vedrørende begyndelsen
af deres tilknytning til hinanden.

Troels bestemmer, at Josefine skal
oplæres
Medens hun var hjemme igen i Norge, begyndte
hun og Troels at skrive sammen om den nær
meste fremtid. Han vil gerne snart have hende
tilbage til København, men han skriver, at hun
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først skal være i en præstegård eller lignende for
at “lære husholdning”, dvs. standsmæssig hus
førelse, som det sømmede sig i det københavnsk
bourgeoisi og i et velhavende hjem med klavér
og mahognimøbler. Meningen er altså: lære dan
nelse i hans forstand, dvs. lære gode manérer.
Hans virkelige hensigt er, at der skal laves om
på hende, hun skal poleres og trimmes, slibes af
og gøres til en “dame”, så at hun ikke skal falde
komplet igennem i hans familie. Livet igennem
vedblev han at ville omforme hende; men hun
elskede ham som den, han var.
“Jeg er saa glad over, Kjære Troels, det
forslag du gjør mig om at komme et Sted og lære
Husholdning, for det var synd, hvis du skulde faa
en Kone, som ikke kunde stelle dit Hus rigtig”2519.
Senere har Troels konkretiseret sine planer, som
hun går ind på uden forbehold : “Jeg er saa glad
for din Søster Maries tilbud og slaar naturligvis
til. Jeg haaber hun vil gjøre sit bedste for at
lære mig, hvad hun selv kan. Og saa kommer
jeg til gode Folk! Bare det ikke vil falde hende
besverli^t, men jeg vil jo prøve at gjøre mig det
bedste” 0/9. Hun er altså parat til at forlade Norge
og kaste sig ud i en plan om at lade sig omstille
og omforme, så hun kan passe til Troels. Hun
elsker ham grænseløst. Næste uge skriver hun
uforbeholdent og hengivent: “Du for (får) sige
til, nor jeg skal komme. Jeg gieder mig til den Dag
jeg favner dig igjen ”2W.
Men i samme brev mærker vi hendes uro;
hun har sine tvivlende stunder. “Du må tilgive
mig, fordijegbliver saa hurtig tvilsom. Men detvar
paa sådan en underlig maade vi blev kendt“2919;
dette diskrete udtryk har hun lært både fra det ny
testamente (Josef kendte ikke Maria, Matt. 1,25)
og fra det gamle testamente (Adam kendte Eva,
4. Mos. 31,17); det fremgår heraf, at første gang,
Troels ville have sex med hende, var det “på så
dan en underlig måde” eller måske snarere på
et underligt sted, og hun tilføjer: “Du havde jo
aldrig sagt mig, at du holdt af mig”.
Josefines kærlighed til Troels er så ind
trængende, at hun også føler sig knyttet til hans
familie, særlig de tre brødre. Hun bekymrede
sig for Tobias, da han var alvorligt syg3/l°;
spøgte med, at Sophus, nu da hun igen talte
vaskeægte norsk, ville få noget at “herme af”,
(vrænge ad), når hun snart kom til Danmark8710;
glædede sig over, at Jacob og hans hustru Marie
tilbød hende at kunne bo hos dem i København l3/l°,

Billedet viser ejendommen Kapelvej 46, hvor Troels og Josefine boede

som unge. Som det ses af de store bogstaver øverst på facaden,
tilhørte huset Glud & Marstrand. Det er det samme hus, der kan ses
tv. på det tidligere billede af Hørrebro-fabrikken, for det havde netop

været begyndelsen til fabrikken. Men efter opkøbet af store grunde

bagved og opførelsen af egentlige fabriksbygninger, gik huset over
til særlig brug for Troels Marstrand og Poul Glud. Her indrettedes

direktionslokalet, og det forblev her også efter anlægget af en extra

fabrik. Desuden var her to gode lejligheder som på skift blev benyttet

af de to fabriksejere eller særligt begunstigede.

inden hun skulle rejse videre til Jylland. Hun
skulle ikke bo hos Troels i de dage, for udadtil
opretholdtes den gældende sexualmoral med al
tidens hykleri og komedie, skønt hele familien
kendte de faktiske forhold.
Hun rejste nu med dampskibet fra
Kristiania til København i oktober 188133 og
opholdt sig 3-4 uger dér, hvorpå Troels fulgte
hende til Jylland34.

3. slægtled: Troels Marstrand
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Josefine udnyttes groft af Troelses søster
Marie
Det var et fortravlet for ikke at sige forstyrret
hjem, hun nu skulle bo i. Troelses søster Marie
var gravid og sov længe hver dag. Præsten
Valdemar Brücker35 foer rundt i landet, han
var en meget efterspurgt foredragsholder. “I
dag er Brücker ude,” skrev Josefine2712; “og
holder 2 foredrag flere mil væk paa mandag
og tirsdag. Onsdag-torsdag skal han holde
foredrag, ja han henger i!”. Josefine hang også
i med rengøring, madlavning osv. Præsteparret
har med hende haft en god hushjælp. Og gratis.
Ikke alene udnytter præsteparret hende groft
uden betaling, men hun får ikke engang sit eget
værelse, hvor hun kan trække sig tilbage om
aftenen, hun er nødt til at sidde i stuen hos sit
herskab.
Her kommer hendes egen beretning om
opholdet i præstegården: “Om Morgenen gjør
jeg rent i Spisestuen og gangen og i Daligstuen,
nor det trenges; for dér er vi jo aldrig nesten. Saa
laver jeg Bordet til og laver Tee, til Marie kommer
op. Hun staar i Regelen meget sent op og Brücker
endda senere. Saa naar det er besørget alsammen,
saa er det at gaa ud og lave Middagsmad, som
skal vere ferdig mellem 12 og 1. Saa nor den er
ferdig og vi har spist, saa maa jeg vere med at
vaske op. Og saa op til mig selv og gjøre lidt rent.
Saa hjelper jeg Marie at sy, til vi skal have Kaffe,
den laver Marie, og saa at sy igjen, til aftensbordet
skal dekkes. Og nor vi for spist, saa er det min tid.
Da kommer gjerne Brücker og leser lidt for os. Og
så sidder vi gjerne til den er 11-12 om aften. Og
saa op at legge sig. Jeg ligger dér hvor du laa, for
der er ikke gjort i stan endnu og bliver det vist
ikke med det første. Jeg havde (ellers) gledet mig
til at sidde lidt alene om aften ”.2/12
Josefine skrev ikke bare om sin egen
lilleverden. Hun huskede sine samvær med
Marstrand-slægten i København som “en Deilig
Drøm”, og det berørte hende meget, at to af
Troelses jævnaldrende pludselig døde. Den ene,
Troelses fætter Osvald, var søn fra den vestindiske
Marstrand-familie. Han var meget mod sin vilje
vendt tilbage til Vestindien, efter at han som
dreng og ung havde boet i Danmark, som han
elskede. Nu i 1881 var han her igen, dødsmærket
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af tuberkulose. Den kun 2O-årige Josefine viste
en forbløffende indlevelse og skrev: “Det var
en sørgelig Efterretning om Osvald; han fik paa
en maade sit Ønske opfyldt aldrig at komme til
Vestindien mer”21'2. Hendes
fine udtryksevne
viste sig også, da døden kun ti dage senere ramte
Troelses kusine Julie, som var datter af hans Onkel
Troels og gift med Vallekilde Højskoles leder og
grundlægger, Ernst Trier: “Det var en sørgelig
tildragelse med Julie. Stakkels Trier og stakkels
de 5 smaa Børn; dér kan vi se, hvad vi Mennesker

Problemer med et bryllup
Troels og Josefine begynder nu at tænke på
giftermål. Troels vil ikke have, at brylluppet
skal foregå i København, for han føler, at hans
hans giftermål under egen stand er en pinlig
mésalliance. Josefine har allerede lugtet lunten
og på forhånd affundet sig med hans plan,
så hun skriver: “Det var morsomt, du kunde
komme paa den tanke - jeg har haft den længe
- at det skulde vere rart at blive viet herovre i
stilhed”2312. I næste brev siger hun tingene rent
ud: “Din Moder har nok haft svert Hovedbrud
med vort Bryllup, hvordan det skulle arrangeres:
Det var jo godt, hun blev af med det. De ere nok
alle glade for, det skal vere herovre”213.
Men der er andre problemer med bryllup
pet : “Jeg har haft en lang samtale med Marie i
aften. Hun spurgte mig om jeg havde tengt paa at
have Slør. Det hører jo til, var dét jeg svarede. Saa
sagde hun: Du véd jo du har tabt dit Jomfruelige
verd. Jeg kunde ikke svare, men brast i Graad og
tengte: Ak, jeg er ikke engang verd at bere Slør
som Brud”. - “Hun begyndte da igjen; men paa
en kjerlig maade talte hun. Hun syntes jeg skulde
forteile hende om vor fortid. Vi talte da meget
ud og ind, og jeg blev meget glad. Hun sagde til
sludt, hun vil selv give mig Slør og sedte det paa
mig til Tegn paa hun har tilgivet mig”213.
Ud af alle brevene lyser Josefines græn
seløse forelskelse. “Hvad skulde jeg forlange
mere, nor du bare var saa lykkelig med mig som
jeg ved dig“'31'2. “Je^ kunde ikke tenke mig til
værelsen uden dig” 2. “Jeg føler mig saa ene saa
ene, og jeg synes du er saa langt borte fra mig.

293

Foto fra o. 1900 af Troels Marstrands store villa i Ewaldsgade nr. 9. Manden bag opførelsen var ingen ringere end hovedbanegårdens berømte
arkitekt, H. Wenck. Haven går ned til Peblingedosseringen, hvor der ligesom i dag ikke var nogen bebyggelse, som spærrede for synet af

Peblingesøen, så der var vid udsigt fra villaen ud over søen til det indre København med dens smukke tårne.

Villaen var i årtier hjemsted for flere generationer af slægten. I stueetagen boede Troels Marstrand selv med sin familie. Troelses gamle mor boede

ovenpå i 4 år indtil sin død. Et par år senere flyttede Troelses søster Marie ind på 1. sal; hun havde forladt sin stridbare mand, frimenighedspræst
Vald. Brücker, og boede nu her med 4 børn, som var unge folk under uddannelse.

Oppe på 2. sal boede i over ti år en af Troelses brødre, arkitekten Sophus Marstrand, og med ham i en periode den lille brorsøn Thor, som i 5 års

alderen var blevet forladt af sine forstyrrede forældre, der var rejst til Amerika. Sophus var god mod den lille Thor, men alle de andre, fasteren
og hendes unge folk, husets herre forneden og hans elskerinde og tyende, - de havde modstridende meninger om, hvad den lille Thor måtte eller

ikke måtte. Især fasteren var forfærdelig.

Troels, holder du virkelig af mig? Jeg kan ikke
høre det tidt nok”213.
Troelses familie bestemte sig i sidste øje
blik til at foretage rejsen fra København for at være
med til bryluppet. “Det er jo morsomt, at dine
Slegtinge kommer med. Jeg skulle hilse og sige,
de ere velkomne”30'3. “Jeg er saa glad for, at dine
Slegninge vil gjøre dig den giede at tage herover
til dit Bryllup. Ja, nor (gid) jeg var saa lykkelig,
at nogle af mine gjorde det; det bliver sært den
dagen for mig ikke at se nogen ” (af dem)3I/3.

Så stod brylluppet i Starup kirke den 4. april 1882
med både brudeslør og tilrejsende Marstrand-familie. Endog den gamle Onkel Troels, den fjerde
af de 5 Marstrand-brødre, kom rejsende til bryl
luppet.

Allerede før brylluppethavde Troels fundet
dem en ny bolig, men hun foretrak hans gamle
ungkarle-bolig: “Det bliver paa en maade kjedeligt, at vi ikke kommer til at bo paa Kapelvei”612.
Men da han har sendt hende en skitse, svarer hun
tilfreds: “Det varen god Tegning, du gav mig. Dén
Ledighed er jo i lighed med den paa Capelvej”613.
Til slut gik det, som Josefine ønskede, for efter
få år flyttede de til Kapelvej 4636, som ejedes af
fabrikken Glud & Marstrand; i stueetagen var der
udstillingslokaler; på 1. sal var der kontorer; på
2. sal var der beboelsen, begge kompagnoner har
på skift boet her.

3. slægtled: Troels Marstrand

294

Hvorfor var Ewaldsgade noget særligt for
slægten?
Da der efter alt for mange år endelig skete
familieforøgelse med to små piger, blev der brug
for en større bolig. Den blev meget større. Troels
Marstrand købte i 1896 den rummelige villa i
Ewaldsgade nr. 937. Her kunne bo forskellige folk
i 3 etager.
Strax efter købet af villaen gav Troels
bolig til sin mor Mathilde™ i lejligheden på 1.
sal. Men timeglasset var ved at rinde ud for
den sidstlevende af “de 5 Marstrand-brødre”s
generation. Nu var der en, som virkelig duede,
det var Josefine. Hun var og blév et menneske af
stor kærlighed og stor trofasthed. Hun passede og
plejede Troelses mor dag og nat, hun vågede hos
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hende og sov oppe hos hende, hun fulgte hendes
ønsker og indfald. “Josefine er flink”, skrev Troels
i et brev39 til broren i Amerika den 12. februar
1900. Hele den pågældende passus lyder: “Det
er jo Kræfterne, der svinder, og det er derfor af
stor Betydning, om Moder kan tage Næring til sig.
Josefine er flink, og hun gjør, hvad hun kan og
faar Lov til. De ligger nu sammen paa første Sal”.
Tre dage senere døde Troelses mor. Hun blev
forskånet for at opleve de tragedier, som fra da af
væltede ned over hendes børn og deres familier.
I villaen var indlagt både elektricitet og
gas. Om vinteren blev huset ikke opvarmet i sin
helhed; der var kun kakkelovne i opholdsrum
mene. Troels var bekendt for, at han ikke ville
bruge brændsel til opvarmning af sin store spise
stue, for “det er ikke meningen, at vi skal sidde
og hænge over maden ”.
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Troelses ægteskab med Josefine vakler

Barnløshedens mareridt
Barnløshed pinte Troels og Josefine i mange år.
Ud fra datidens viden blev “skylden” lagt på
kvinden. Manden havde jo givet hende sin sæd,
men hun havde ikke forstået at udnytte den, hun
var ikke fødedygtig. Troels har naturligvis troet
dét, som datidens videnskab docerede, og dét
har han på sin mandschauvinistiske måde givet
tilkende. Hun var ikke egnet til at være hustru,
hun var en nitte i ægteskabslotteriet. Josefine er
sunket dygere og dybere ned i fortvivlelsen og i
bevidstheden om, at hun duede ikke. 12 lange,
lange år. 12 skrækkelige år med bebrejdelser el
ler hånsord, hvor hun efterhånden mere og mere
har følt, at hun var slet ikke en rigtig kvinde. Hun
har trukket sig bort fra slægt og venner, og hun er
blevet ensom med sin sorg, for hvem skulle hun
tale med? Troels kunne man ikke tale med; det
var ham, som talte til hende, og det har tilsidst
ikke været gode ord.
Da hun endelig i 1894 viste sig at være
fødedygtig, fødte hun “kun” en datter; og med
Troelses udprægede slægtfølelse, har det ikke
været tilfredsstillende. Men på den igen! Året
efter blev resultatet desværre ikke bedre. Igen en
datter. Nu var situationen efterhånden alarme
rende. I andre grene af Marstrandslægten blev
der født sønner, som kunne bære navnet videre,
kun ikke hos Troels. Omsider efter 15 års ægte
skab, 15 år af ydmygelse og værdiløshed, fødte
hun en søn; men det viste sig, at hun ikke havde
givet ham ordentlig livskraft, så efter få dages
forløb døde han. Nej, Josefine var som kvinde
simpelthen forkert disponeret, en fejlkonstruk
tion, som Troels ved skæbnens ugunst
havde valgt som hustru. Dog endelig efter 16
skrækkelige års ventetid fødte hun sønnen Otto.

Troels Marstrands hustru Josefine f. Thorp med sine to små døtre.

Malet af Wintorff i 1898, da hun var gravid med sønnen Otto.

Josefines som en udstødt paria
Vi skal nu følge de ulykkelige konsekven
ser af, at Troels og Josefine først efter 16 års æg
teskab fik deres søn Otto Marstrand (1898-1985);
da var Josefine 38 år og Troels 44. Men da var der
gået for mange år. Ægteskabet havde taget skade.
Og ganske særlig havde Josefine taget skade.
Hun havde ikke haft noget menneske til at trøste
hende, ikke nogen læge eller præst eller psykia
ter, der kunne sige til Troels, hvad der krævedes
af ham for at leve op til løftet om at være hin
anden tro i medgang og modgang. Han havde
stedse været dén, som havde retten på sin side;
hun var blevet behandlet som den “skyldige”.
For at kunne holde sin “skyld” ud, havde
hun til sidst søgt trøst i nydelsesmidler. Hun
begyndte at ryge tobak, og det opdagede Troels
naturligvis. Han blev rasende; thi ingen virkelige
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kvinder røg tobak dengang i ordentlige hjem;
sådan en mandhaftig uvane måtte være tegn på,
at hun var unaturlig, måske var hun ingen rigtig
kvinde? Oven i købet var hun også blevet glad for
at tage sig et glas vin i ny og næ; hun har næppe
været alkoholiker, men da hun ikke fandt trøst
hos eet eneste menneske, søgte hun den i vinen i
sin ensomhed. Det kom efterhånden til oprivende
scener i hjemmet, når Troels fandt dårligt skjulte
flasker. Hendes usselhed var afgrundsdyb.
Kort efter, at Josefine havde passet Troelses
mor til det sidste og fulgt hende til graven, blev
hun smidt ud af hjemmet. Der er intet, som tyder
på, at hun ikke har været en omhyggelig og kær
lig mor for sine børn, men der blev opfundet og
genfortalt en historie om, at hun havde svunget
den lille Otto ved benene. Hun havde ellers væ
ret god nok til at passe alle sine små børn og til
at pleje og våge over Troelses gamle mor.
Det virkelige problem for Troels var, at
hun opførte sig ukvindeligt og skændigt ved at
ryge tobak og drikke vin, så at hun var et dår
ligt exempel for børnene. Nogle vil måske føje
til, at Troels skammede sig over hende over for
fremmede, men sådan var han efter min mening
ikke indrettet. Det ragede ham ikke særlig, hvad
andre mente og sagde om hans privatliv; det var
han alt for selvstændig og selvsikker til. Dét, som
bekymrede ham, var Josefines skadelige indfly
delse på deres 3 børn.

Josefine på “diskret ophold” i Jylland i 2
ar
o

En uheldig pige, som blev gravid uden for
ægteskab, blev dengang i visse fordomsfulde
kredse betragtet som en person, som måtte
skjules, fordi skandalen måtte skjules. Hun blev
sendt på “diskret ophold” ude på landet, hvor
ingen kendte hende. I aviserne var der dengang
altid annoncer fra landbofamilier, som tilbød
“diskret ophold” - flere ord behøvedes ikke i
annoncetexten, for folk forstod meningen. Troels
søgte og fandt nu sådan et sted til Josefine, ikke
nødvendigvis for at skjule problemet over for
venner og bekendte, thi Troels interesserede sig
som nævnt ikke for deres meninger, men for at
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hindre hendes indflydelse på børnene ved at få
hende på afstand ovre i det sorte Jylland. Han
havde ikke kunnet arrangere det, sålænge hans
gamle mor levede, fordi Josefine faktisk var dén,
som passede hende. Men da den gamle var død i
februar 1900, blev Josefine samme år40 anbragt i
en præstegård i Sydjylland, som var tilpas langt
væk fra København. Samtidig lå den i nærheden
af begge Troelses søstres hjem41, for de var gift
med præster i nærheden af henholdsvis Kolding
og Varde, så at de kunne besøge hende og se
efter, hvordan hun havde det. Det har søsteren
Johanne fortalt om i breve42 til Troels.
Hun havde kort før jul i år 1900 lovet
Josefine at besøge hende43; men på grund af
ægtefællens travlhed med prædikener i de mange
jule- og nytårshelligdage blev besøget udsat
nogle uger; det blev gennemført i begyndelsen af
1901 trods vintervejret. “Det er et kønt og yndigt
hjem, hvor Josefine er”, skrev Troelses søster ,
og fortsatte: “Det glædede os at se de venlige
præstefolk, som var så gode imod hende. Josefine
sagde, at konen var som hendes veninde”.
Josefines “diskrete ophold” varede over
et og et halvt år fra lidt efter midten af 1900 til
april 1902. Derefter var det åbenbart Troelses
bedømmelse, at hun var blevet vænnet af med
sine laster, så at han kunne lade hende komme
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hjem. Herom skriver hans svigerinde Marie til
sin mand, borgmester Jacob Marstrand: “Jeg
glæder mig inderlig over, at Troels og Josephine
atter har et hjem. Gud give, det må vare”4. Men
det gjorde det ikke.
Josefine var ganske afhængig af Troels. For
det første var hun endnu dybt forelsket i ham
og betaget af hans stærke personlighed. “Hun
elsker dig,Troels”46, skrev hans søster Johanne
ligeud. Det er åbenlyst, at Troels har været den
hält dominerende, og at Josefine nærmede sig det
masochistiske, og hun har haft en underdanig og
ydmygende rolle; hun må til en vis grad have
ønsket dén rolle, ellers havde hun forladt ham.
Men for det andet var hun afhængig af ham
direkte økonomisk; han var og blév rundhåndet
med penge over for hende; til gengæld forlangte
han komplet underdanighed - således som han
skrev i et senere brev: “Du skal rette Dig efter
mine Bestemmelser”!

Elskerinden Agnes Hjorth
Troels havde ansat en husbestyrerinde allerede
i 1896, da han havde købt den meget store villa
Ewaldsgade 9, som blev hans hjem igennem 28
år. Josefine skulle aflastes, for de to foregående år
havde hun født to døtre, og i 1898 fødte hun des
uden sønnen Otto. Det blev Agnes Hjorth, som
kom til at styre hjemmet. Senere under Josefines
fravær tog hun sig på forbilledlig måde af de tre
børn. Til gengæld tog Troels sig af hende, og dét
så meget, at hun i juli 1901 fødte ham en søn,
Preben Hjorth (1901-1965). Han blev med årene
legekammerat for den 3 år ældre Otto.
Troels krævede, at hans slægtninge skulle
acceptere Agnes som et medlem af familien.
Allerede i 1897, da hans bror, senere borgmester,
Jacob Marstrand holdt en stor forlovelsesfest
med 50 deltagere for sin ældste datter i den
gamle bolig “på” Købmagergade, forlangte Troels
at blive inviteret både med Josefine og Agnes, og
de var der begge to sammen med ham, kan vi se
af deltagerlisten47.
Da Josefine blev frigivet fra opholdet i
Jylland i 1902 og fik tilladelse til at vende tilbage
til sit hjem, var familien som nævnt voxet med
et drengebarn under hendes fravær. Det er ikke
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vanskeligt at forestille sig, hvilken skrækkelig
oplevelse det har været for hende, og hvor
ydmyget hun har følt sig. Hun har naturligvis
ikke kunnet frigøre sig fra den opfattelse, at den
egentlige grund til, at Troels havde sendt hende
hjemmefra, var hans tilknytning til Agnes.
Det er næsten ikke til at forstå, at Josefine har
kunnet udholde at bo i sit eget hjem sammen
med en husbestyrerinde, som var hendes mands
sexualpartner.
Det virker pinligt, at Troelses søstre uden
videre har accepteret Troelses behandling af
Josefine. Allerede lige efter, at hun i året 1900
var blevet sendt på sit diskrete toårige ophold i
Jylland, skrev Johanne honningsødt: “Hils Agnes
kjærligt”4*. Og da Josefine i 1903 for anden gang
var blevet sendt bort, skrev Johanne med samme
overstrømmende venlighed: “Både du og Agnes
skal have hjertelig tak for al gjæstmildhed imod
os”49. Og i et nyt brev: “Hils alle dine børn,
Agnes og dem alle ovenpå”50, deroppe boede
andre familiemedlemmer. Agnes blev åbenbart
uden skrupler regnet med til familien.
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Troelses søstre var ellers normalt meget for
dømmende51 over for folk, som brød deres ægte
skaber. I Troelses tilfælde var situationen oven i
købet endnu grellere: Troels levede et åbenlyst
dobbeltliv. Men dét accepterede de uden videre.
Forklaringen er, at de to søstre havde gjort sig
afhængige af deres velstillede bror og derfor var
nødt til at underordne sig ham. Søsteren Johanne
havde fået bevilget et stort lån52 fra ham til
løsning af en årelang pengeforlegenhed; og hans
anden søster, Marie, forlod sidst i efteråret 190253
sin mand og fik af Troels stillet en rummelig bolig
til rådighed på 1. sal i hans store hus. Ingen af
dem vovede andet end at tale ham efter munden
og at krybe for ham.
Da Josefine var blevet løsladt fra sit
diskrete ophold i sommeren 1902, har hun
følt tilværelsen i København nedværdigende.
I hjemmet var hun udstillet som en forsmået
kvinde, kasseret til fordel for Agnes. I Marstrandslægten var hun et stakkels skrog, som skulle
holdes under opsyn. I omgangskredsen var
hun et interessant samtaleobjekt, genstand for
alles nyfigne blikke. Ikke mærkeligt, at hun kort
efter hjemkomsten tog op til Norge for at besøge
sin familie. Det er gribende at læse om hendes
følelse af lettelse og befrielse ved rejsen: “Jeg
havde et rart Rejseselskab; og jeg følte mig helt
let og glad ved at være sammen med Mennesker,
som ikke kente mig”5*.
I Norge fik hun besked fra Troels om, at
bagefter skulle hun være på ferieophold hos
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hans søster Johanne, gift Mygind, og dertil
svarede hun mistrøstigt: “Jeg ser du har bestemt
dig for Myginds, - bare jeg kunde være glad for
det”55. Troels tog ikke hensyn til, hvad hun følte,
men fastholdt sin “bestemmelse”, hvortil hun
resignerende svarede: “Haaber jeg bliver gladere,
nor jeg kommer dér, end nu ved Tanken om det;
for det er med største Ulyst jeg tager dertil”56.
Medens hun var på sit korte sommerferiebesøg Norge, havde hun stilfærdigt spørgende
bemærket i et brev: “Du skriver intet om Agnes
har faaet Plads”51. Men det havde Agnes ikke
fået. Så da Josefine efter sommerferierejserne i
1902 vendte tilbage til hjemmet i Ewaldsgade,
var hun tvunget ind i et pinefuldt familieliv
sammen med Troelses elskerinde. Han kunne
ikke i sin uforstand have fundet på en mere
forfejlet ordning. At byde Josefine sådan et
arrangement i hendes eget hjem, var naturligvis
den lige vej til at kaste hende ud i fornyet
afhængighed af nydelsesmidler som tobak og
vin. Derfor blev Josefine allerede det følgende år
for anden gang smidt ud af hjemmet.
Da hun beklagede sig, svarede han, at
det var hendes egen skyld. “Du glemmer, at
Du kort efter Din Hjemkomst skuffede mig ved
at ryge Tobak i Smug, og at Du dermed gav mit
Haab om, at du var hjulpet, et saadant Knæk, at
Tilliden med det samme var borte”5*. Fra 1903
var Agnes igen “ene høne i kurven”. Hun havde
også udadtil rollen som kvinden i hjemmet.
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Josefine blev i 1903 sendt hjem til Norge. Derfra skrev hun året efter til Troelses søster Marie, et langt
brev59, som man ikke kan læse uden at blive bevæget.

4 års landsforviisning af
Troelses hustru Josefine
Josefines nødråb fra forviisningen til
Kristiania
“Dage kommer og Dage gaar, og dermed tanker
og længsler. Ja, om du viste, hvor jeg længes ef
ter Børnene! Det er ikke til at beskrive. Tidt må
jeg sætte mig hen, intet kan jeg bestille. - Tænke
og længes. Ja, det føles som sult og fysisk smer
te. Hvordan skal jeg holde det ud? Jeg føler mig
ogsaa saa tret, ja saa tret. ”
“Saa tomt som livet dog er! Daarligt so
ver jeg, ligger vaagen til det lyser af dag, tænker
og drømmer. Skal jeg da aldrig - føle lit glæde
ved Livet? Nej, dertil er det for haabløst. Jeg le
ver jo ogsaa saa ensomt, for min stilling er altfor
pinlig. Di, som jeg er nødt til at besøge, kan ikke
forstaa, hvordan jeg kan undvære mine børn
og være saa langt borte fra dem, ja di betragter
mig vist som en Bavnemor. Hvis de viste, det er
mig forbudt! Hvorfor skal det ogsaa være mig
forbudt at se og tale med mine Børn engang
imellem; det bliver da ikke forbudt den største
Forbryder. Det er saa hordt og ubarmhjertigt af
Troels. ”
“Jeg kan ikke forstaa, selv om kjærligheden dør, at man kan slette dén helt ud af sit liv,
som man har levet i Ægteskab med i saa mange
Aar, og som er Mor til ens Børn. - - Hvor kan
han saa holde af Børnene? For holdt han rigtig
af dem, saa kunne han ogsaa forstaa, hvor hordt
han straffer mig. Jeg véd ikke, hvad hans mening
er. Haaber han, jeg skal gaa til grunde enten paa
den ene eller den anden maade? Jeg er kun et
Menneske og staar jo saa ene. ”

Josefine under hendes landforviisning i begyndelsen af 1900-årene.

“Nu er det Sommer, og alt er saa smugt
i Naturen; men det passer saa lidt til min
Sindsstemning, saa jeg kan ikke glæde mig over
det. Jeg føler mig saa uverdig til alt og kan ikke
forstaa, hvorfor jeg i det hele taget er til. - - Skal
jeg da resten af mit liv leve saadan helt skilt fra
Børnene, - mine stakkels smaa Piger og min lille
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Troels med sine og Josefines 3 børn, medens hun var landsforviist.

Gut. Ingen Mor! Hvor gør det ondt at tænke paa,
og dét tænker jeg paa Nat og Dag uafbrudt, saa
jeg er ved at synke under Vegten. ”
Som tidligere sagt var Troels rundhåndet
med penge over for Josefine, og han investerede
i en broderiforretning til hende. Han var til
tider stærkt bekymret over, om hun eventuelt
indviklede sig i gældsforpligtelser60, som han
selv til syvende og sidst ville komme til at
hæfte for; men ud fra de overleverede breve ser
det ikke ud til at være gået sådan.
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“Du skal rette dig efter mine planer”
Troels påstod altid i sine breve, at han og
Josefine havde indgået en “overenskomst” om,
hvordan hun skulle have opført sig, dengang
hun efter det diskrete ophold i Jylland kom hjem
til Ewaldsgade, og at det var fordi hun havde
brudt den, at hun nu selv var skyld i at måtte
leve langt fra børn og hjem. Faktisk var der tale
de betingelser, som han havde pålagt hende
som et ultimatum; men dét kaldte han altså en
overenskomt: “Du maa give mig Ret i, at vor
Overenskomst gentagende er blevet brudt” ,
og han fortsatte, som om det dtejede sig om en
juridisk sag: “og at jeg i Henhold til dén har
været berettiget til at forlange, at Du tog bort fra
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Hjemmet”. I samme brev, som er fra 1904, levner
han hende ikke meget håb: “Du har ikke Magt
over Dig selv, - det er en Undskyldning for Dig,
men samtidig Din Ulykke. Du kan ikke hjælpes.
Vil Du se Sagen upartisk, hvilket maaske er for
meget at forlange, men hvis Du kan, maa Du give
mig Ret deri og forstaa, at jeg umulig i Længden
kunde betro Børn og Hjem til Dig”.
Josefine tiggede og bad om at måtte få sine
børn at se, men det var han afvisende overfor:
“Dit Brev har jeg modtaget ogforstaar naturligvis,
at Du længes efter Børnene; det ville være
unaturligt, om Du ikke gjorde det. Jeg har troet og
troer fremdeles, at jeg gjør Dig en større Tjeneste
ved at nægte mit Samtykke til, at I mødes. At
du kommer hertil for at se dem, sætter jeg mig
bestemt imod62. Fastholder Du Dit Ønske, haaber
jeg at kunne opfylde det i det kommende Aar,
men jeg fraraader Dig det. Det vil isaafald ikke
blive her, men antagelig i en svensk By mellem
Christiania og København ”. Saadan skrev Troels
i 1905, og i ordene ligger utvivlsomt også, at det
ville være for pinligt igen at konfrontere Agnes
med hans hustru.
Men Josefine havde planer om at gen
nemføre besøget på egen hånd; dét indviede
hun Troelses søster Marie i, som jo boede i
Ewaldsgade-villaen på 1. sal. Det var til hende,
hun havde skrevet det hjertegribende brev, der er
citeret ovenfor, og Josefine mente, at hun havde
forståelse for hendes sag. Men Marie var hende
illoyal. “Af Marie hører jeg, at Du har forelagt
hende forskellige Planer”, skrev Troels i 1906 og
tilføjede de bombastiske ord: “Du skal rette Dig
efter mine Planer angaaende Dit Opholdssted”63.
Først året efter fik Josefine sit ønske op
fyldt. Et samvær mellem hende og børnene
blev arrangeret - ikke i nogen svensk by, men i
Gilleleje i godt en måned af sommeren 190764.
Troels fandt bagefter, at det havde været vellykket,
så at han kunne give lov til et endnu længere
samvær i sommeren 190865.
At Troels nu gav Josefine lov til at komme
på lange besøg, skyldtes formodentlig, at Troels
efterhånden følte et farligt pres, - ikke fra fami
lien og slet ikke fra sine to underdanige søstre,
men simpelthen fra børnene, som nu var blevet
10-14 år. Selv om han har haft magt til at bringe
dem til tavshed, har denne ellers så stærke mand
ikke kunnet bære deres stumme bebrejdelser. De
glemte ikke, at de i deres mor fandt dén kærlig

hed og varme og umiddelbarhed, som hverken
deres far eller en Agnes kunne erstatte. Han var
på vej til for bestandig at miste tilliden hos de
to 13-14-årige piger og dermed også sønnen. Han
risikerede, at de blev hans nådesløse dommere,
som han ikke ville få anden virkelig forbundet
hed med end pengenes magt.

Troels opremser sine mange problemer
Kort før Josefines to ferieophold i Danmark
sammen med børnene har vi et brev fra 1907,
som viser, at grunden er ved at skride under
Troels. Ganske vist begynder han i den gamle
selvsikre stil angående de “vilkår” han ensidigt
opstiller. Men i løbet af brevet viser han hele
sin usikkerhed og finder alle mulige og umulige
argumenter66. Hør bare:
“Din Hjemkomst er naturligvis først afhæn
gig af, at du vil og kan forstaa Vilkaarene, jeg maa
stille. Dernæst véd du, at Agnes, hvis du kommer
hjem, ikke vil blive, ligesom jeg forudsætter, at du
heller ikke ønsker det. feg kan ikke give slip paa
hende, før det er afgjort, at du kommer hjem; og
da I ikke ønsker at mødes, kan hun jo ikke sætte
dig ind i Husets Ledelse”. Argumentationen synes
at bide sig selv i halen, så han fortsætter:
“Vi har kun een Pige (tjenestepige), som
hverken er eller kan være ajour med Huset, feg
maa derfor søge et Menneske, som kan paatage
sig Hvervet og eventuelt sætte dig ind deri. Dertil
kræves nogen Tid, saa meget mere som det jo ikke
er givet, at man er heldig med den første. ” Det
viste sig senere, at han fandt en udmærket frøken
Christensen. Men der var andre problener:
“Desuden er Huset saa optaget af Brückers
og Sophus, at vi ikke kan være her, uden ihvertfald Brückers flytter. De skal altsaa have en anden
Ledighed, og Huset skal gjøres istand efter dem.
Du vil kunne forstaa, at alt dette løber man ikke
til”. Broren Sophus var endnu ugift og boede på
2. sal, og det var ham, som siden den gamle mors
død tog sig af brorsønnen Thor, der havde boet
hos ham deroppe. Søsteren Marie, gift Brücker,
havde forladt sin mand sidst i efteråret 1902 og
boede på 1. sal med sine døtre og sønner, som var
unge folk under uddannelse og forelskelse og for
lovelse.
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Broren Tobias har givet en levende
skildring af det myldrende familieliv, han mødte,
da han i slutningen af 1902 vendte hjem fra
Amerika og - også han - slog sig ned i Ewaldsgade:
“Jeg strøg ind i Københavns Havn, hvor min Bror
Sophus stod og holdt min Søn Thor højt opløftet,
for at jeg skulle se, hvor stor han var blevet”.
- “Min Søster, Fru Brücker, levede nu adskilt
fra sin Mand og boede paa 1ste Sal i Villaen
Ewaldsgade 9 hos min Bror Troels. Dér styrede
hun Hus for min Bror Arkitekten (Sophus) og
alle sine egne Børn, som nu var i København
for at studere hver til sit. Dér boede ogsaa jeg
og min Dreng Thor. Det blev en meget livlig Tid
for os alle: Vi spredtes om Dagen for alle Vinde,
nogle til Kursus og andre til Arbejde; om Aftenen
samledes vi om Kødgryderne, og da var der Liv
i Huset. Min Søsters Datter Harriet bragte unge
smukke Veninder og Brødrene Kristian, Knud og
Axel bragte unge Mænd til Huse. Saa der var Liv
og glade Dage”61.
Folk flyttede ind, og folk flyttede ud
af Troelses hus i Ewaldsgade; han var utrolig

storsindet og gæstfri. Hans problemer med
overbefolkning i huset løste sig efterhånden til
dels af sig selv. Broren Tobias med sønnen Thor
flyttede, allerede førend Josefines tilbagevenden
blev aktuel. Broren Sophus blev gift og flyttede
fra huset 1908. Søsteren Marie med alle Briickerbørnene oplevede, at hendes familie skrumpede
ind, fordi mange af børnene flyttede hjemmefra,
og til sidst flyttede hun selv til en mindre lejlig
hed.

Skilsmisse?
Josefine har ikke været tilfreds med Troelses op
remsning af problemer. For hende var det eneste
afgørende, at Agnes skulle forlade hjemmet. Da
Troels fortsat hævdede, at det kunne hun ikke
uden videre gøre, at han skulle have en ny pige i
huset, at der skulle foretages omstændelige repa
rationer osv., opfattede Josefine det sådan, at han

Skøjteløb på Peblingesøen omkr. århundredeskiftet. 1900. Vi ser fra den modsatte side af Ewaldsgade ud over Peblingesøen. Troelses hus er den

første villa tilhøjre for Søpavillonen.
Billedet er fra et gammelt prospektkort.
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i en uendelighed ville trække sagen i langdrag for
at beholde Agnes i hjemmet.
Desuden har Josefine heller ikke været
tilfreds med sit 3 måneders besøg i Danmark i
sommeren 1908. Ganske vist har den sidste del
af opholdet nok været vellykket, for da var hun
i Gilleleje sammen med de tre børn i deres sko
lesommerferie; men i den første del af opholdet
fra midt i maj boede hun i København, og det må
utvivlsomt have været i Ewaldsgade, hvor Agnes
Hjorth også var. Det har været en bitter prøvelse
for Josefine. Mon Troels trods alt har villet for
søge, om de to kunne gå i spand sammen? Mon
han tænkte sig et liv med to kvinder?
Det fik han svar på, da Josefine var vendt
tilbage til Kristiania. Svaret kom som en bombe.
I efteråret 1908 forlangte hun skilsmisse. Hendes
juridiske indsigt var lig nul, og Troels gav sig til
at forklare hende, at de havde overhovedet ikke
været separerede, så en skilsmisse ville tage
tid68. Men hun har åbenbart holdt fast ved, at
forholdet mellem dem skulle bringes til ende.
Det har gjort ham meget vred, - det kan vi se af
brevformen.
Man kan altid se på breve fra Troels til
familie og slægtninge, om han er venligsindet
eller han er vred. Det kender vi fra hans
korrespondance med mange andre end Josefine.
Som exempel kan nævnes hans mange breve til
brorsønnen Hans. Nogle begynder med “Kære
Hans”, andre med “Til Hans”. “Kære Hans.
Hvor vil jeg gerne vedblivende kunne benytte
denne Overskrift og haaber, at Du vil vise Dig
den værdig”, skrev han engang; men kort efter
var den unge Hans ikke værdig mere, og så fik
piben en anden lyd: “Til Hans. Du kan nu ikke
længere gjøre Nar af mig eller bilde mig ind, at
Sådan var systemet også i brevene til
Josefine. Nu, i 1908, skriver han for første gang i
de mange lange kriseår en række breve, som be
gynder vredt med “Til Josefine”, og det skyldes,
at hun forlanger at få skilsmisse fra ham.
“Til Josefine. Dit Brev af igaar har jeg
modtaget og ser deraf, at Du formoder, at jeg har
gjort Skridt til Skilsmisse70, og at Du, hvis ikke,
beder mig gjøre det snarest. - - Om jeg kan tage dit
Ønske om Skilsmisse tilfølge, kan jeg endnu ikke
dømme om, men er det dit Alvor, maa jeg kende
din Hensigt, hvad Opholdssted og Beskæftigelse
angaar”.

Men drøftelsen mellem dem angår også
et andet spørgsmål. Troels har nemlig langt om
længe fattet den fornuftige plan at lade Josefine
komme på en rigtig afvænningsinstituion, som
han skiftevis kalder en anstalt, et redningshjem
og et hospital. Han synes endelig at have forstået,
at de 2 års diskrete ophold i Jylland og de 4 år i
ensomhed i Kristiania har været til mere skade
end gavn og har spildt 6-7 år af deres kostbare
tid. Måske er det Josefines ønske om skilsmisse,
som nu har fået Troels til at vågne op. “Jeg har
ment det rigtigt at gjøre endnu et Forsøg, fordi
Du aldrig tidligere har været under stadig Kur og
jeg nødig vil lade noget Middel uforsøgt”1'.
Hidtil har Josefine kun oplevet foragt og
forviisning. Aldrig nogen forståelse, aldrig virkelig
hjælp. Det er så sandt, så sandt, hvad han skriver
til behandlingshjemmets forstanderinde72; “Hun
har ikke været paa noget egentligt Bedningshjem,
men gentagende været borte fra Hjemmet, dels
under Opsigt” (i det diskrete ophold) “og dels
i Haab om, at Savnet skulle virke helbredende”
(i ensomheden i Kristiania). Sætningen er mærke
ligt konstrueret, men meningen er rigtig. Nu har
Troels omsider forstået sagen, som er, at hans hu
stru har været syg, og at hun har haft brug for om
sorg og atter omsorg tillige med lægelig behand
ling. Det havde han ikke forstået et kuk af i alle de
mange mislykkede år, som var så forfærdelige for
Josefine, hvor han tugtede hende med forviisning,
fordi han mente, at hun bare skulle tage sig sam
men, og ellers skulle hun straffes med mange års
isolation, indtil hun blev mør.

Josefine på afvænningshjem
Josefine gik modstræbende ind på Troelses for
nuftige plan. I oktober 1908 blev hun optaget på
behandlingshjemmet Concordia i Nærum. Men
netop samtidig blev tonen mellem ægtefællerne
meget ubehagelig og skarp.
Det er tvivlsomt, om Josefine troede på
behandlingen, “kuren” som man sagde dengang.
Hun troede i hvert fald ikke længere på ham og
kom nok aldrig mere til det i resten af sit liv. Dette
er vel ikke så mærkeligt, for hun har hele tiden
haft Troelses elskerinde og husbestyrerinde i
tankerne; og det veed han godt: “Endog beskylder
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(du) mig for falsk Fremstilling for at kunne holde
Dig borte fra Hjemmet saa længe som muligt”13.
Hun beskylder ham ikke bare for at lyve, men
også for at hade hende: “Du skammer dig ikke
for at tale om Had til dig”14. Troels begynder
alle sine breve med et iskoldt “Til Josefine” og
argumenterer på sin sædvanlige brøsige manér.
Det er unægtelig en sprogbrug, som er me
get uforstandig over for et menneske i krise, men
det er i hvert fald klart, at nu har han langt om
længe indset, hvad der kræves.
Og han gør alt for at fastholde Josefine på
afvænningsinstitutionen. Da hun ytrer ønske om
at afbryde kuren og rejse på ferie, opsøger han
den tilsynsførende læge, og derom skriver han til
hende: “Han blev meget forbavset over, at saavel
Du som jeg kunne tænke paa at afbryde Kuren,
som i Almindelighed varer mindst et Aar”15.
Desværre tilføjer han i sin kendte barske stil:
“Man skulle synes, Du selv var mest interesseret
i at blive helbredet, men Du har jo altid set en
Uretfærdighed i, hvad der er gjort. Saa længe du
ikke har Forstaaelse heraf, har jeg ingen Tillid
til Din Kamp for Helbredelse” - i sandhed lidet
opmuntrende ord over for den syge. Ovenpå dén
svada protesterer hun imod at skulle være på
afvænningshjemmet i et år, så at han i sit næste
brev prøver at gyde olie på vandene: “Jeg har
ikke skrevet, at Du skulle være der et Aar, men
at Kuren i Almindelighed varer et Aar”16, og
deri har han jo ret, men desværre fortsætter han
på sin sædvanlige manér om, at hun er “blottet
for al Selvkritik” osv. Hans egen selvkritik er
vanskelig at få øje på.
Det var imidlertid faktisk ikke nødvendigt
for hende at blive på afvænningshjemmet så
længe, men Troels skriver til lægen, at der er
praktiske problemer i hans eget hjem: “Hvor
længe det vil vare, kan jeg endnu ikke sige. Hun
maa have Taalmodighed saa længe, ligesom je^
haaber, at De vil kunne berolige hende indtil da”1.
Der er vel kun een virkelig grund til, at hun må
have tålmodighed: Agnes.
I et brev kort derefter med den utiltalende
begyndelse “Til Josefine” fortæller han, at
hans problemer er ved at blive løst, så han kan
meddele hende, at “omskrevne Dame, en Frøken
Christensen, har modtaget Pladsen og kommer
til den 1ste Januar (1909). ”n
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“Det er i den bedste Hensigt, hvad der er
gjort”
Troels skriver i begyndelsen af 1909 til
en af sine søstre79, at “nu kommer Josefine snart
hjem”, og at han håber, at hun “kommer ikke
med Mistro, men i Erkendelse af, at det er i den
bedste Hensigt, hvad der er gjort”. Vi, som lever
hundrede år senere, og som ikke kan undgå at
blive grebet af dét drama, hvori Troels og Josefine
har været hovedaktører, kan vælge at tro på den
gode hensigt. Det kan der være følgende grunde
til:
For det første var kvindens rolle i visse
samfundlag aldeles underordnet i forhold til
mandens. Det gjaldt især byernes arbejderklasse.
Det var derimod som regel ikke tilfældet i land
bostanden, hvor den grundtvigske højskolebe
vægelse og andre vækkelser havde givet kvinden
en stærk stilling. Og kvinden var normalt heller
ikke en underordnet skabning i byernes borger
skab, endsige i velstillede kredse. Men der var
undtagelser, og Troelses ægteskab var en sådan
undtagelse. Det ser ud til, at Josefine lige fra
begyndelsen har villet træde ind i en komplet
underordning; så forgabet var hun i sin stærke og
alt fomående mand; hun elskede hans styrke og
anså hans beslutninger for at være indisputable,
udtryk for en viden og klogskab og erfaring, som
hun selv intet havde af.
For det andet var sæd og skik, altså spil
lereglerne for god opførsel, hélt anderledes end i
vor tid. I mange hjem - ikke i frisindede radikale
hjem, men i borgerlige hjem - var det utænke
ligt, at kvinder røg tobak. De kunne lige så godt
klæde sig ud i mandetøj, eller mændene kunne
lige så godt iføre sig kvindelige smykker. At ryge
tobak hang sammen med dét: at præsentere sig
som en mand. Alt dette har ændret sig i senere
tider. Men det vil være dumt af os ikke at gøre os
sagen klar.
For det tredie var datidens forståelse af
psykisk syge mennesker og andre afvigere meget
ringe i forhold til vor egen tids. Vi med vor tids
indstilling kan let se, at det var et skæbnesvan
gert fejlgreb af Troels at sende Josefine bort fra
hjemmet. Men Troels havde ligesom de fleste
mennesker dengang den overbevisning, at folk
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med karaktersvagheder skulle “tage sig sam
men ”, og at man kunne hjælpe dem dertil ved, at
ellers kom det til at gøre ondt. Troels har for al
vor ment, at det diskrete ophold i Jylland ville få
Josefine til at komme på bedre tanker. Men ved
hendes hjemkomst derefter i 1902-03 viste det
sig, at hun “skuffede ved at ryge Tobak i Skjul”
og derved gav ham “et saadant Knæk, at Tilliden
med det samme var borte”, og derfor har han
ment, at en forviisning til Norge ville få hende
til at længes så meget efter sine børn, at hun for
deres skyld ville lægge sine “laster” på hylden.
Først sent gik det op for ham, at hun trængte til
lægelig behandling på en dertil egnet institution;
og denne fornuftige ide måtte han ovenikøbet
gennemtrumfe på trods af Josefines modvillige
holdning. Men forud derfor havde han ligesom
andre mennesker i hans samtid haft en holdning,
som han ikke kunne vide var forkert, men som vi
i vor tid kan se var uforstandig og dilettantisk.
Han har nok ikke handlet af ond vilje, for
egentlig var han godhjertet og storsindet. Sine
følelser bar han nødig til skue, han var en barsk
sailor af få ord, ofte hvasse ord, men af karakter

var han en hjælpsom mand, som atter og atter
rakte andre mennesker en hjælpende hånd, ikke
bare med sine penge, men også med sine gode
råd og med bolig i hans eget hus. Dér var der me
get husrum, fordi der var meget hjerterum.
Så langt må vi, som lever i en langt senere
eftertid, være i stand til at yde Troels Marstrand
retfærdighed. Når fortællingen i det foregående
er blevet så udførlig ud fra de mange breve,
chokerende eller opmuntrende, betagende eller
frastødende, så er det fordi jeg synes, at historien
er værd at bevare for eftertiden. Den handler om
menneskeskæbner, som vi ikke bare gribes af, men
forhåbentlig bliver klogere af at lære at kende.
Troelses forhold til Agnes Hjorth, med
hvem han fik en søn, er et ubehageligt kapitel
i historien. Man kan forstå, at en mand, som
sendte sin hustru hjemmefra med mellemrum
igennem 8-9 år, ikke ville leve i cølibat i den tid.
Dét, som er vanskeligt at forstå, er, at han kunne
bringe det over sit hjerte to gange at lade Agnes
være i hjemmet, da Josefine kom på besøg. Fejlfri
var Troels langtfra.
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“Fred og Ro i Hjemmet paa vore gamle
Dage”
Josefine bliver fejret
Da Josefine var kommet tilbage til sit eget hjem
efter mange onde år, ophørte naturligvis brevene
mellem ægtefællerne. Forinden skrev Troels
til Josefine i det sidste brev, som er bevaret, at
hvis hun kom den nyansatte frøken Christensen
i møde med sympati, så ville hun “selv høste
Glæde deraf, for da er Grunden lagt til Fred og Ro
i Hjemmet paa vor gamle Dage” .
Der er intet overleveret os, som tyder på det
modsatte. Mand og kone og børn praktiserede i de
efterfølgende år et familieliv, som udtrykte den
omtalte fred og ro.
Året efter sin hjemkomst fyldte Josefine 50
år81, og Troels foranstaltede på selve fødselsdagen
en stor fest i de fornemste festlokaler i hele
København, nemlig Den kongelige Skydebanes
dejlige bygninger, som et halvt århundrede senere
overgik til at være hjemsted for Københavns
Bymuseum. Vi kender ikke deltagerlisten, men
vi veed, at i festen deltog 62 personer82. De må
altovervejende have været fra Marstrand-slægten,
specielt Troelses 3 brødre og 2 søstre og fætre
og kusiner med ægtefæller. Efter den splendide
middag fik herrerne whisky og cigarer i forbindelse
med kaffen, damerne fik ingenting. Til festen var
der også musik, leveret af to musikere, en pianist
og en violinist. Flot har det været, og hele festen
kostede det samme beløb, som en arbejderfamilie
levede af i et halvt år!83
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Sømanden Troels. Omkr. 1914.

Forbindelsen med Agnes
Med Agnes Hjorth bevarede Troels en vedva
rende forbindelse. Det har vi ganske vist ingen
breve om, men vi har bevis derfor i de logbøger,
Troels har ført som ivrig sejlsportsmand igen
nem årene. I logbøgerne noterer Troels altid,
hvem han har med som passagerer.
I logbøgerne er der et klart skel mellem
årene før og årene efter, at Josefine i foråret 1909
kom tilbage til sit hjem, som Agnes havde forladt
ved nytår. Før den tid noterer han som passagerer
mange, mange gange “Agnes og børnene”, dvs.
begge døtrene og begge hans sønner84.
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Men fra 1909 er Agnes ikke ombord sam
men med hans døtre, i begyndelsen heller ikke
med sønnen Otto, men som årene går er hun dog
ofte ombord sammen med ham, hvilket ikke er så
underligt, for han var næsten fast skibsdreng.
I selve vendepunkt-året 1909, var Josefine
ombord 4 gange; Agnes var ombord 12 gange,
men i dét år altid uden hendes og Troelses søn
Preben. Det ser ud, som om den 9-årige dreng,
der nu var smidt ud af sit hjem, ikke har villet
sejle med sin far. Men det ændrer sig hurtigt, for
i de følgende år, sålænge som Troels fortsætter
sit sejlerliv, optræder utallige gange Agnes og
Preben som passagerer, men nu diskret noteret
som “A. og P. Hjorth”.
Det sidste år, Troels sejlede, nemlig 1917,
var sæsonen meget kort, kun godt to måneder.
Alligevel nåer han at sejle tre gange med Agnes
eller Preben eller dem begge85. De tre andre børn
er også på skift ombord nogle gange. Josefine
optræder ikke dét år.
Logbøgerne viser altså, at Troels fastholdt
en stadig forbindelse til Agnes. Denne forbindel
se har han ikke skjult for Josefine eller de andre
børn. Tværtimod er sønnen Otto atter og atter
med ombord sammen med Agnes og Preben, så
hele familien har vidst besked. Hverken før el
ler efter 1909 har Troels dyrket luskeri; han har

spillet med åbne kort; han var en mand, som var
ligeglad med, hvad andre sagde eller mente.
Forbindelsen med Agnes har naturligvis
ikke været begrænset til sejlture om sommeren;
men vi kender ingen andre enkeltheder om de
res relationer i årenes løb. Ligesom Troels var en
utrættelig hjælper for al sin familie, sine brødre,
sine brorsønner, støttede dem i krisetider, in
vesterede i deres mere eller mindre vellykkede
ideer, bekostede deres uddannelse osv. osv.,
således er det hævet over enhver tvivl, at han
også har sørget for Agnes og deres søn Preben. I
økonomiske sager var han en mand, som havde
ansvarsfølelse over for andre, og satte en ære i at
yde hjælp.
I et brev til en advokat skriver han i 1918
bebrejdende: “Det var Synd imod Agnes, - efter
at hun saa energisk og opofrende har taget sig
af Affæren (uvist hvilken) - , ikke engang at
uleilige Dem med at svare (hende) ”86. “Det er saa
meget beklageligere, som hun for Tiden lider af
Tungsind. - Hvis det lykkes at faa hende glad igen,
vil De kunne bidrage dertil ved strax at skrive til
hende”. Vi kender ikke sagens emne, men Troelses
omsorg træder tydeligt frem. Og uden at have set
hans testamente, kan vi gå ud fra som givet, at hun
og deres søn er blevet rigeligt betænkt også efter
hans død. Men den er vi slet ikke nået til endnu.
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Den efterslægt, som jeg skriver denne bog for, har krav på at vide besked ikke blot om Troels
Marstrand, men i lige så høj grad om hans hustru Josefine, for hun er stammoder til dén af Marstrandslægtens linier, som vi kalder Glud & Marstrand-linien. Derfor er ovenstående skrevet. Men om Troels
Marstrand d.y. selv er der meget mere fortælle.

Troels d.y. - en hyperaktiv mand

Dynger af breve87
“Trods Deres uhørte Frækhed skal jeg endnu
engang lade Dem vide, at - - “ etc. Utallige
breve eller rettere brevkopier er bevaret efter
ham; for han håndskrev altid sine breve på den
måde, at han med et stykke carbonpapir fik
en gennemskrivningskopi af ethvert brev. Det
citerede er skrevet til en advokat, og han fortsætter:
“Efter at jeg har lært Deres lave Tænkemaade at
kende” osv.88 Til en anden begynder han et brev
sådan: “Deres Frækhedgrændser til det utrolige ”.
Til en svigersøn, en ikke fremragende advokat,
hvem han ofte måtte låne penge, indledte han et
brev sådan: “Er Igaaetfra Forstanden? I en Tid,
hvor Folk med store Indtægter maa indskrænke,
fabler I, som maa have betydelige Tilskud, om at
anskaffe Bil’’90.
“Det er Galmandsværk”9', skriver han
til broren Tobias om en af dennes ideer, og
hele Tobiases familie får af samme skuffe: “Dit
uforskammede Brev”92, skriver han til hustruen
Mariane. “Du er indbildsk og gider ikke engang
uddanne dig”93, får deres ældste søn Thor at vide,
og til deres yngre søn skriver han: “Du kan for
mig seile Din egen Sø; jeg skal ihvertfald ikke ofre
mere paa Din dumme Forfængelighed”94. Men
trods de skrappe ord slår Troels naturligvis
alligevel ikke hånden af den 21-årige brorsøn.
Troels er og bliver familiens velgører og gode
rådgiver.
De to unge mænds forældre var skrupforvirrede og havde ikke kunnet påtage sig deres
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forældreforpligtelser, så drengene havde været
i pleje hos forskellige slægtninge, og ansvaret
for deres opvæxt havde i vidt omfang påhvilet
Troels. Med stort besvær fik han den nævnte
Hans til at stå i boghandlerlære, han støttede
ham økonomisk, og han talte hans sag over
for boghandleren, der ikke havde grund til at
være særlig tilfreds med Hans, som dog til sidst
blev udlært. Så ville drengen pludselig sige sin
stilling op. “Du kender mit syn paa at forlade
den Næringsvej, man har lært, uden at have
anden Beskæftigelse. Din saakaldte Far” (det er
hans egen bror Tobias!) “er en daarlig Raadgiver
for Dig; - nu nøies han ikke med at forskrue
Hovedet paa Dig, men opfordrer Dig letsindigt til
at forlade Din Næringsvej”95. En god, men skrap
rådgiver, dét var Troels.
Han forstod også at trøste og opmuntre.
Den ældste datter havde en overgang en norsk
kæreste, en ualmindelig sympatisk og dygtig
ung mand, som Troels satte meget højt. Han
blev snydt for et agentur, som var lovet ham,
men som ved nepotisme blev givet til en anden.
Derom skrev Troels kort: “Det var jo kedeligt;
men bare ikke tabe Hovedet derfor! Tag Du Dine
Forholdsregler!” - og derpå giver Troels den unge
mand råd om, hvordan han skal forholde sig og
trods alt slå igennem som importør . Til en
anden ung mand skrev han: “Det var en meget
beklagelig Efterretning, jeg modtog igaar, at Du
har tabt Modet. Du har blot at høste Lønnen for
Dit Arbeide, og saa er Du ked af det, istedetfor
at Du skulde være glad! - -. Hjertet op i Livet og
spyt i Næverne!” .
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Karakteristisk for Troelses ligefremme
måde er også et brev, han som 66-årig sendte til
en gammel ven om et pantebrev: “Vi bliver jo
gamle og maa se at jaa vore Affairer ordnede,
inden vi kradser af”9.
Et bestemt brev viser os, at i 1910 købte
Troels det berømteste maleri i hele Marstrandslægten. Det drejer sig om det velkendte
familiebillede, som den ældste af “de 5
Marstrand-brødre“, Otto, der bosatte i Dansk
Vestindien, fik sendt som bryllupsgave fra sin
bror Wilhelm. Det forestiller deres gamle mor
Petra f. Smith siddende i sin stue omgivet af
sine 4 øvrige sønner, men Otto er på en måde
selv til stede i interiøret, for på væggen bag
den gamle dame hænger dét portræt, som Chr.
Købke malede af ham. Familiebilledet blev
arvet af Ottos søn Julius Marstrand", der senere
bosatte sig i England, hvor han stadig har en stor
efterslægt. Hvordan det gik til, at Troels købte
billedet, er fortalt i bind 1 i kapitlet om Wilhelm
Marstrand.100

Rytteren
Boglige sysler var ikke Troels Marstrands sag.
Hans aktivitet og livsglæde udfoldede sig i fri
luftslivet, og her var han rigmanden, som havde
råd til de friluftssysler, som kostede penge, rigtig
mange penge.
Troels begyndte dagen med en ridetur.
Han havde sine heste opstaldet hos en berider et
sted på Østerbro i nærheden af Kastelsområdet.
Jeg skriver heste i flertal, for i 15-20 år ejede han
udover “sin egen” hest også en hest til brug for
hans to døtre, ja en overgang to heste til dem.
Hans ridetur hver morgen gik ud ad Langelinie,
hvor en anden kendt københavnsk rytter ved
samme tidspunkt også færdedes, og Troels
Marstrand var på morgenhilsen hver dag, først
med kronprins Christian og senere med kong
Christian den 10.
Han var meget nøjeregnende med, at hans
hest blev passet ordentligt. I et karakteristisk brev
fra ham til det sted, hvor hesten var opstaldet,
forlangte han, at man nøje vejede de to slags
foder, som blev brugt, og sendte ham regnskab
over, hvormeget hesten fik! “Da De forhøjede

Karikatur af Troels Marstrand d.y. til hest. Vi kender ikke tegneren.

Prisen - - gik jeg ind paa at betale denne Pris
paa Betingelse af, at min Hest holdt sin gode
Foderstand; (men) skønt jeg selv supplerer
Foderet, er det langt fra Tilfældet. De bedes
meddele mig, hvormed og hvormeget i Vægt af
hver Slags De fodrer Hesten ”!101.
Hans ridning igennem tre årtier er for os
en lille detalje, men for ham har den været en
væsentlig del af hans livsførelse. Den daglige
morgentur til hest har ikke blot været en af de
former, hvormed han viste sig udadtil som dén,
han var, men har givetvis også virket indad på
hans karakter og selvforståelse: Han havde stor
omsorg for den hest, som han hver eneste mor
gen startede dagen med at styre. Han havde også
stor omsorg for de enkelte personer i familien og
slægten, men dem ville han også styre.
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Det mest frydefulde i Troelses liv
Det er på en måde lidt bagvendt, at vi først nu ved
slutningen af fortællingen om Troels Marstrand
kommer til dét, som frydede ham mest i livet;
men sådan har fortællingen om ham nu engang
formet sig her, og det er vel heller ikke så ringe,
at vi får det bedste til sidst.
Kvinderne spillede ganske vist, som vi
har set, afgørende roller i hans tilværelse; både
Josefine og Agnes forandrede hans liv. Børnene
var stedse genstand for hans omsorg og kærlig
hed; for dem ville han gå gennem ild og vand.
Arbejdet i Glud & Marstrand var grundlaget for
det hele, for uden dét havde han ikke kunnet
forme sit liv, somhan ville. Men alligevel tager
jeg ikke i betænkning at sige, at det vigtigste for
ham var noget andet: livet til søs.
Han havde tre lystkuttere i løbet af to
årtier '°2, og ombord på dem tilbragte han mange
timer og dage. Sejlsportslivet har optaget så stor
en del af hans tid, at det har været bestemmende
for hans indsats i Glud & Marstrands fabrikker.
Det er meget muligt, at han i 8 måneder af året
har arbejdet ikke bare fuld tid, men overtid på
sin arbejdsplads; til gengæld var arbejdsdagene
på fabrikken korte i de 4, undertiden 5 måneder,
som sejlersæsonen varede. Ikke underligt, at der
gik dét ord om de to direktørers friluftsaktiviteter,
at når Glud gik med spaden på fabrikkens arealer
og afsatte placeringen af nye fabriksbygninger, så
skulle man ud på Øresund for at finde den anden
direktør.
Ombord på sine både havde han et lille
mandskab, som han hyrede for sæsonen, tre
yngre eller unge mænd, som kunne deres kram.
Den ene boede på båden. Den “lå på svaj” i sæ
sonen ved en bøje ud for Langeliniepavillonen.
Derfra stævnede han ud, i logbøgerne noteret
med ordene: “lettede kl. - - Dér stævnede han
ind om aftenen og noterede: “Tog bøjen kl. - -”.
Han elskede at sejle i de lyse sommernætter;
dét fremgår tydeligt af, hvad der er noteret i
logbøgerne i højsæsonerne. “Lettede kl. 6.30
Eftm. (18.30), frisk Brise NV, ankrede i Taarbæk,
Bramseilskuling, tog Bøien kl. 10.30 (22.30)”.
Eller: “Lettede kl. 4 (kl. 16), Vinden laber S,
ankrede Malmø, tog NN ombord, tog Bøien 11.45
Aften” (et kvarter før midnat). De daglige ture i
Øresund gik ofte på Skånesiden fra Limhavn
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op forbi Hvén og Højnæs (Höganäs), sjældnere
nordom Kulien til Hallands Vejrø. Når han på
aftenture tog kvinder og børn ombord for at
give dem en oplevelse, gik sejladsen ofte kun til
Tårbæk eller Skodsborg.
Længere ture gik et par gange op langs
Hallands Kyst og til Norge. Mest færdedes han
i de indre danske farvande. På en af turene læ
ser vi i logbogen: Svendborg - Lyø - Helnæs
- Fredericia - Vejlefjord - Hjelm - Læsø rende
- Hirsholmene - Skagen. På sådan en tur var da
merne ikke med ombord!
På en anden langtur sejlede han via
Svendborg og Dyreborg ind i sønderjyske
farvande, som da var under tysk herredømme:
“Aabenraa, deilig Indseiling, praiede i Havnen
paa tydsk, blev svaret paa dansk'03. NN tog
sig meget elskværdigt af os og viste os rundt
i Aabenraa. Lettede Kl. 8, seilede gennem
Alssund, hvor vi blev tilviftede fra Land med
røde og hvide Lommetørklæder” (Danebrog var
jo forbudt). “Med Vagtskibet talte vi dansk! Før
Gennemseilingen af Broen ved Sønderborg satte
vi vort store Yachtflag og blev hilst paa dansk af
Brovagten. Ankrede over for Sønderborgslot, som
nu er Kaserne. Vi var ude i Dybbølskanser, hvor
der ogsaa var reist et pralende Siegesdenkmal
“for den Bedrift at være en betydelig Overmagt,
som skød syv Skud, naar de danske skød ét”,

Troels (tv.) til søs med sit mandskab.
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som en gammel Veteran fortalte, der selv havde
været med og nu boede paa Stedet. Passerede
Kegnæs (Syd-Als), ankrede under Ærø”.
Engang, da han var i Smålandsfarvandet
nord for Lolland, noterede han: “Ankrede i
Femøsund - - der er over ordentlig smukt - - vi
kom ved Solnedgang104, jeg har aldrig set nogen
skønnere. -Kl. 11 (kl. 23) stille klart Maaneskin
- - Sundet lignede en Bjergsø”.

Troelses oplevelser til søs, aldrig to ens,
snart i magsvejr, snart i uvejr med torden, dét har
været de bedste stunder i hans liv. Mange andre
ting i privatlivet og i arbejdslivet fyldte op i hans
hans tilværelse. Men den glade og lykkelige
Troels Marstrand - ham finder vi til søs.
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Alderdommen for Troels d.y.
Da Troels nærmede sig 60 år indgav han i
1913 sin afskedsbegæring som direktør for
Glud & Marstrand'°5. Men han og den anden
direktør, Poul Glud, havde jo tilsammen 54%
aktiemajoritet og dermed magten i bestyrelsen.
De to havde uden tvivl drøftet sagen i god tid
forinden. Glud har næppe været henrykt ved at
skulle overgive administrationen til andre end
Troels, som han havde arbejdet sammen med
i 35 år, og han udtrykte som tidligere nævnt
sin taknemmelighed ved i 1913 at opkalde sin
nyfødte søn efter Troels. Da Troels var fyldt
60 år, gik han så af som direktør ved årsskiftet
1914/15. Men han beholdt sin plads i firmaets
5 mands bestyrelse sammen med Glud og deres
håndplukkede folk. Der var næppe problemer
for Troels ved at give afkald på direktørgagen, thi
honoraret som bestyrelsesmedlem var Glud og
han selv med til at bestemme, og helt afgørende
var det store udbytte, som de begge fik af aktierne
i den succesombruste fabrik.
13 år senere skete der det utrolige, at
bestyrelsen opfordrede den nu 73-årige Troels
Marstrand til midlertidigt at påtage sig stillingen
som administrerende direktør. Årsagen var, at
efter Poul Gluds død i 1924, var dennes yngre
efterfølger afgået ved døden allerede i 1927,
så nu stod virksomheden i en ledelseskrise106.
Troels svarede imidlertid klogeligt, at han “ikke
mente at burde paatage mig dette Hverv” '°7.

Josefines liv fik indhold gennem sønnen
Troelses norske hustru, Josefine, døde i 1923,
næppe lykkelig, men resigneret. Lykkelig havde
hun været, da hun fandt sin Troels; hun var også
lykkelig, da hun i sin ydmyghed gav sig ind
under hans vilje og dominans. Men alt det endte
brat. I sine ældre dage var hun mest optaget af
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Troels d.y. som en ældre mand.

børnene og i særdeleshed af sønnen Otto. Hun
har tilbragt mange sommerferier sammen med
Otto og ofte også døtrene. I tre somre 1907-10
var de sammen i Gilleleje, derefter gennem en
årrække i Norge, hvor Troels lejede Værelser paa
Skrivergaarden i Drøbak (på Kristiania-fjordens
østbred)108. Da Otto var 17 år, var mor og søn
for første gang ikke på sommerferie sammen.
Josefine skrev til ham fra Norge: “Kære
Ottemand. Det er jo første Aar, vi to ikke er ude
at svinge sammen”'0. Det var i 1915.
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Troels på Brobyhus med sine 2 sønner, Otto Marstrand (under vinduet) og Preben Hjorth (t.h.), samt en husholderske.

Fra årene 1918-20, da Otto studerede
til maskiningeniør i Odense, er der bevaret en
del breve til ham fra hans mor, og de viser, at
der var en meget nær forbindelse mellem de
to. Da han kom tilbage fra Odense og gennem
flere år havde en herlig ungdomstid sammen
med skuespillerinden Karen Winther, som han
senere blev gift med, oplevede Josefine den
lykke, at ikke alene svigerdatteren holdt meget
af hende, men også dennes mor satte stor pris
på samværet med hende, inviterede hende på
besøg i det Wintherske hjem på Frederiksberg
runddel eller sammen med hende gik “på Josty”
i Frederiksberg Have. Josefine nød at være
accepteret.

Farvel til Agnes
Efter Josefines død tænkte hverken Troels eller
Agnes på at genoptage deres forhold så sent
i livet. Agnes satte sig ikke i forbindelse med
Troels, og Troels skrev først, da han gennem en
fælles bekendt fik at vide, at hun ventede på,
han ville skrive, at han var enig med hende.
“Jeg havde Indtrykket og maatte tro, at Du selv
hverken ønskede eller ventede et Tilbud fra mig,
som jeg engang havde ønsket og haabet at kunne
gøre Dig”, skrev han til Agnes dét år Josefine
døde. “Da blev paa Din Opfordring en Samtale,
du havde med Fru S., refereret mig. Den lod
ingen Tvivl om Din Opfattelse tilbage, idet Du
erklærede ikke at ville gifte Dig med mig, skønt
Du syntes det var Synd for mig, og Du føiede til,
at Preben heller ikke ønskede det; I havde jeres

3. slægtled: Troels Marstrand

314
Hjem, som I var glade for og vilde bevare. Det
kom mig ikke helt uforberedt og gjorde derfor
mindre pinligt Indtryk end ellers”, (pinligt må
her betyde smerteligt).

Stor fest i Tivoli, men værten var død
Troelses alderdom blev ikke særlig lykkelig. Han
havde i 1917 ophørt med at sejle og havde solgt
sin kutter - formentlig på grund af en eller an
den legemlig skavank af den slags, som kommer
med alderen. Det må have været en katastrofe for
ham at opgive sit sejlerliv. Da Josefine døde, var
børnene fløjet fra reden, og deres kontakt med
ham synes i lovlig høj grad at have drejet sig om
penge. Han blev en ensom mand i det store hus
Ewaldsgade 9.
Da han jo var en mand, som elskede
friluftslivet, fik han den idé at sælge huset og
flytte på landet. Han købte i foråret 1924 gården
Brobyhus ved Snekkersten og flyttede strax
derud1". Han havde en bestyrer til at tage sig
af gårdens drift"2, og den interesserede ham.
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Men han blev endnu mere ensom dér end inde
i København. Selv i sommerhalvåret fandt ikke
mange vej til hans nye afsidesliggende bolig, og
i vinterhalvåret kom der næsten ingen. “Hvorfor
Du ikke kommer herud, har jeg ved vor Samtale
i Efteraaret faaet nogen Forstaaelse af”"3, skrev
Troels til sin søn Otto, og han fortsatte: “men
jeg vægrer mig ved at tro, at Du ikke skulle have
mere tilovers for mig”.
Men det var nu ikke bare på grund af
ensomhed, at Troels Marstrand kun beholdt
Brobyhus i kort tid. Da han var blevet sparket af
en kalv, fik han en alvorlig brok, som medførte,
at han ikke længere kunne ride. Så efter kun 3 års
forløb flyttede Troels tilbage til København"4.
I maj 1929 på hans 75 års dag blev der ar
rangeret et stort fødselsdagsselskab hos Nimb i
Tivoli, en strålende fest med mange deltagere fra
hele Marstrand-slægten og vennekredsen. Hans
ældste datter var gift i England, og hun og ægte
manden kom rejsende for at fejre hendes gamle
far. Men det store arrangement i Tivoli blev lavet
om og indskrænket til en lille kreds af hans nær
meste familie. Samværet blev ikke nogen fest.
For Troels Marstrand var død ugedagen forin
den.
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Henvisninger og noter vedr. TROELS (d.y.)
MARSTRAND,“Glud & Marstrand”

Tal uden benævnelse er sidetal.
Følgende forkortelser benyttes:
Krak,

KRAKs Blå Bog 1930.

Tr.Ma.I hhv. IL
Troels Marstrand: Slægten Mar
strand, 1. udgave (1885) hhv. 2. udgave (1915).
Fra Madam Blå
“Glud & Marstrands” jubilæums
bog i anledning af 100-året for virksomhedens status
som aktieselskab:
“Fra Madam Blå til moderne
metalemballager” (1995)

Thestrup.
Poul Thestrup: Mark og skilling,
kroner og øre (Rigarkivet 1991).
KB (kopi-bog)
470 nummererede kopier af breve
fra Troels Marstrand 1908-1923, samlet i en indbundet bog.
KB findes hos hans efterkommere, p.t. hos hans barnebarn
Merete Marstrand (f. 1926), som venligst har udlånt dem
til brug ved udarbejdelsen af nærværende bog. Hun har
desuden mundtligt videregivet megen viden til belysning
af hendes farfars levned, hans væsen og karakter i forhold
til andre mennesker.

BS (brev-saml.)
En meget stor samling af flere
hundrede breve fra Troels Marstrand d.y. og fra hans hustru
Josefine f. Thorp samt enkelte breve fra hans nærmere og
fjernere familieliekreds. Brevene fra Josefine gengiver jeg
med hendes ejendommelige og inkonsekvente stavning,
hvorimod hendes manglende tegnsætning gør læsningen
så vanskelig, at jeg har indsat tegn mange steder, særlig
punktum. BS-Brevene fra Troels foreligger som paginerede
kopier; men de er desværre revet ud af tidligere existerende
indbundne kopibøger; af pagineringen fremgår, at flere
breve er forsvundet, førend den ovenfor nævnte Merete
Marstrand overtog BS.

Troels d.y. mister sin far og sit barndomshjem
1 Baggård i det indre Kbh.
Jfr. Jac. Marstrand: Tilbageblik (Gyldendal 1928) 29.

2 Amerikavej
Smst. 34.
3 Hus ved Vodroffsmølle
Smst. 48.
4 Som en far for 13 børn
Tr.Ma.I XXX hhv. II 60.
5 Røde tage og smukke tårne
Citaterne er fra Jac. Marstrand: Tilbageblik, s. 37.
6 Også Jacob gik i skole dér
Smst. 43.
7 Bedømmelsesbog fra skolen
Denne bog er bevaret for hans 7 første skoleår 1859-1866.
I de 7 år gennemgik han kun 5 klassetrin, idet han som
anført gik 2 gange i 1. klasse og også i 3. klasse. Bogen
indeholder udtalelser fra forstanderen (Schneekloth) og
lærerne, men der bruges ingen karakterer efter en skala.
Bogen er altså ingen karakterbog. Den ejes af sønnedatteren
Merete Marstrand (f. 1929).
8 Med 4 af sine børn
Jac. Marstrand: Tilbageblik s. 54.
9 I lære hos isenkræmmer
Smst.
10 Mistede tilknytningen
Smst.«Han og jeg mistede vort Tilhold i Hjemmet«.

Glud & Marstrand
11 Kedler og Kande
»Fra Madam Blå«, s. 8.
12 Gluds opvæxt og uddann
Smst. 7-8.
13 Glud behøvede assistance
Citaterne og den flg. skildring er fra smst. s. 9-10.
14 Hvad var 18.000 kr. værd?
Thestrup 41.
15 Kunne betale enhver sit.
»Fra Madam Blå«, 13.
16 Brønshøj, myndigheder osv
Smst. 18.
17 Finansminister
Smst. 19.
18 Skattepligtig indkomst
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Smst. 21.
19 Kvindelig arbejdskraft
Smst. 17.
20 Nedlagde arbejdet
Smst. 23.
21 Ubestridt kontrol
Smst. 21.
22 Køkkenudstyr
Smst. 14.
23 »Man« besluttede
Smst. 21.
24 Skrev til bank i Malmø
Brev af 12. juni 1914 til bankdir. Malmsten, Malmø, i KB.
25 På dir. Gluds og egne vegne
Do. af 29. juni s.å til samme adressat, i KB.
26 Trække sig tilb. som direktør
Den formelle afskedsansøgning findes i Troels
Marstrands brev af 8. nov. 1913 til bestyrelsens formand,
højesteretssagfører (-advokat) F. Grüner. Findes i BS.
Troels har selvsagt forud drøftet sagen med Poul Glud.
Troels Marstrand fratrådte som direktør ved årsskiftet
1914-15, men bevarede sæde i bestyrelsen og havde fortsat
afgørende indflydelse.
27 Gluds søn opkaldt efter Troels
»Fra Madam Blå« 29, billedtext.

Troels d.y. møder en norsk pige
28 Han traf hende på en café
Oplyst af hans barnebarn, Merete Marstrand (f. 1929).
29 En norsk arbejderfamilie
Josefine Torp (1860-1923) var født i Øst Aker sogn ved
Kristiania. Efternavnet var ifølge dåbsattesten Torp, men
både hun og hendes familie stavede det oftest med h som
Thorp. Hendes far Niels Thormodsen Torp var født 27. juli
1829 i Berg i Smålenene og døde 21. feb. 1890 i Kristiania.
Han blev gift 1859 i Berg med Josefines mor. Hun hed
Karen (Anne) Amundsen, var født 20. febr. 1830 i Moss
Jernværk og døde 4. august 1914 i Kristiania. Hvor mange
børn der var i familien, er ikke oplyst. Fra breve kender vi
to brødre til Josefine: Julius og Aksel. Til dem synes Troels
at have haft et godt forhold, for hans breve til dem har en
elskværdig tone. Det fremgår også, at han undertiden lånte
dem penge. I perioder overlod han dem administrationen
af en ejendom, han ejede i Telthusgade 46 i Kristiania.
30 Jeg er så ulykkelig
Josefines brev dateret Ringsted 30. dec. 1880 til Troels.
BS.
31 Sender breve
Brevene er i BS.
32 Et brev kort før brylluppet
Josefines brev 25. feb. 1882, skrevet i Starup til Troels.
BS.
33 Dampskib fra Kristiania
Rejsen til Kbh. foregik tirsdag-onsdag 18.-19. okt. 1881,
fremgår det af Josefines brev af 13. okt. 1881 til Troels.
BS.
34 Troels fulgte hende til Jyll
I hendes første brev af 25. nov. fra Starup præstegård
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læses: »Jeg har ikke oplevet noget siden du reiste«. BS.
35 Vald. Brücker (1852-1929)
Gift i 1880 m. Troelses søster (Inger) Marie (1850-1938).
Fri- senere valgmenighedspræst i Aagaard ved Kolding. Se
noten nedenfor om Troelses 2 søstre.
36 Flyttede til Kapelvej 46.
Troels havde før sit ægteskab også boet på Kapelvej, men
i et andet hus.
37 Ewaldsgade 9
Året for købet fremgår af et brev af 7. febr. 1896 til Troels fra
overretssagfører (-advokat) A. Rothenborg, i BS. Sælgeren
var etatsråd Herholdt, den berømte arkitekt, som skabte
nogle af dansk arkitekturs perler, fx universitetsbiblioteket
i Fiolstræde i Kbh. og rådhuset i Odense. Men selve
den store villa i Ewaldsgade var bygget af en anden af
tidens store arkitekter, H. Wenck, som kort efter forestod
opførelsen af Københavns hovedbanegård. Ewaldsgade 9
var Troelses hjem i et kvart århundrede, indtil han i sin
alderdom som enkemand i 1924 flyttede til Brobyhus.
38 Troelses mor
Hele slægtens elskede tante Mathilde, født Tjaden (18221900). Hun var gift med den yngste af »de 5 Marstrandbrødre«, Theodor, men blev ung enke med 7 små børn, se
kapitlet i bind I om Theodor.
39 Brev til Amerika
Brevet er til broren Tobias, som med sin kone Mariane var
taget hovedkulds til Amerika. Om dem og deres efterslægt
fortælles senere. Brevet, som er af 12. feb. 1900, findes i
BS.

Troelses ægteskab vakler
40 Josefine anbragt
Josefines anbringelse i »diskret ophold« tidsfæstes til året
1900. Anbringelsen kan ikke være sket tidligere, eftersom
Troels i ovennævnte brev til broren Tobias fortæller, at
hun passer og plejer deres gamle mor, og denne døde 15.
feb. 1900. Det er også usandsynligt, at anbringelsen er sket
senere, fx i 1901, for da var dén husbestyrerinde allerede
højgravid, som Troels havde besvangret, og som fødte ham
sønnen Preben Hjorth i juli 1901.
41 Troelses 2 søstre
Foruden sine 3 brødre Jacob (borgmesteren), Sophus
(arkitekt) og Tobias (familiens sorte får) havde Troels
Marstrand også flg. 2 søstre:
1. (Inger) Marie g. Brücker (1850-1938), som i 1902
forlod sin mand med sine 4 børn og flyttede med dem til
København og fik bolig på 1. sal hos Troels, og
2. Johanne g. Mygind (1852-1934), hendes mand var 18821895 sognepræst i Hodde og Tistrup nær Varde, senere i
Allerslev nær Præstø med bolig i Rekkende.
Om begge disse 2 søstres ægtefæller henviser jeg til
slutnoten i kapitlet sidst i bind I om den yngste af de
5 Marstrand-brødre, Theodor Marstrand, hvor der er
redegjort for hans døtres ægtefæller.
42 Breve fra Johanne til Troels
Der er bevaret 7 udaterede breve fra Johanne til broren
Troels. Alle brevene er i BS. Da jeg ikke kan referere til
dem ved datoer, gør jeg det ved at nummerere dem. Selvom
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de ikke er daterede, kan vi dog nogenlunde tidsfæste dem
ud fra deres indhold, sådan som jeg her kort skal redegøre
for:
1. brev må være fra 1896 el. 1897; det er stilet til »Kjære
Troels og Josefine« og omtaler deres »to små søde piger«.
De var født i hhv. 1894 og 1895, medens sønnen Otto
fødtes i 1898.
2. brev er fra begyndelsen af maj 1897. Det er skrevet både
af ægtefællen Fred. Mygind og af Johanne selv, som siger:
»Vi glæder os til at komme til moders fest«; Mathilde f.
Tjaden fyldte nemlig 75 år den 18. maj 1897.
3. brev er skrevet kort før jul år 1900, efter at Josefine er
blevet anbragt i »diskret ophold«. Fra brevet citerer jeg
flg., som tidsfæster det: »En kjærlig julehilsen«. »Josefine
- -, jeg har egentlig lovet hende at komme derhen i julen,
men Mygind synes ikke han kan«. Sidst i brevet læses:
»Hils Agnes kjærligt«! Desuden: »Det glædede mig meget
at høre om den lille forfriskelse (dvs. det opmuntrende
besøg), du havde ovre hos Brückers«.
4. brev er skrevet kort derefter, i begyndelsen af 1901. Hun
fortæller om »vores besøg hos Johanne«, og om »veir og
føre«, hvoraf ses, at det endnu er vinter.
5. brev er fra 1903, for det handler bl.a. om broren Tobias,
som var vendt hjem fra Amerika i 1902, og det udtrykker
bekymring over, at »han går nok store skuffelser i møde,
for Mariane kommer vel neppe herover«. Tobias søgte
netop i 1903 at overtale sin hustru til også at rejse tilbage
til Danmark - og til ham. Endvidere læses: »Det er ikke
nemt at trøste Marie, det ser jo endnu så håbløst ud«.
6. brev er et fødselsdagsbrev til Troels. Deri fordømmer
hun, »at Brücker som kristen præst har kunnet lade sit
ægteskab spille fallit«. Eftersom brevet er skrevet, efter at
dette er sket, må det være sendt til Troelses fødselsdag den
9. maj 1903.
7. brev er fra 1904. Johanne spørger, »hvordan Tobiases
bageri synes at gå«. For at få ham på fode havde brødrene
Jacob (borgmesteren) og Troels i 1904 i fællesskab
investeret i et bageri til ham på GI. Kongevej. Det gik
nedenom i 1905.
43 Lovet Josefine at besøge
Brev nr. 3 fra Johanne, december 1900.
44 Kønt og yndigt hjem
Brev nr. 4 fra Johanne, 1901.
45 Gud give, det må vare.
Brev af 24. april 1902, skrevet i Vevey i Svejts, til borgm.
Jacob Marstrand fra hans hustru Marie f. Neergaard. Brevet
er p.t. hos deres oldebarn Erik Marstrand (f. 1933).
46 Hun elsker dig, Troels
Brev nr. 4 fra Johanne, 1901.
47 Deltagerlisten
Deltagerliste for »Forlovelsesgildet på Købmagergade
27. december 1897 for Anna Katrine Marstrand og
Lorentz Petersen«. I Rigsarkivets håndskriftsamling, Vilh.
Marstrands papirer, gruppe XIII.
48 Hils Agnes kjærligt
Brev nr. 3 fra Johanne, december 1900.
49 Gjæstmildhed imod os
Brev nr. 5 fra Johanne, 1903.
50 Agnes og dem alle ovenpå

Brev nr. 6, 1903-04.
51 Meget fordømmende
Smst. »Efter at Brücker som kristen præst har kunnet
lade sit ægteskab spille fallit, så har man jo ikke meget at
sige«.
52 Johanne fik et stort lån
I brev af 18. feb. 1898 fra Troels til søsteren Johanne
læses: »Hermed sender jeg 1.100 Kroner i Anvisning
paa Landmandsbanken, og det skulde glæde mig, om jeg
dermed kan lette Dit bekymrede Sind«.
53 Marie forlod sin mand
Det var i 1902, jfr. noten ovenfor om Troelses 2 søstre.
54 Mennesker, der ikke kendte
Brev af 19. juni 1902 fra Josefine i Kristiania til Troels.
55 Bare jeg kunde være glad
Do. af 24. juni.
56 Med den største ulyst
Do. af 27. juni.
57 Om Agnes har fået plads
Smst.
58 Skuffede mig ved at ryge
Troelses brev af 12. marts 1904 til Josefine i Kristiania.
BS.

4 års landsforviisning af Troelses hustru
59 Hjertegribende brev
Brev af 29. maj 1904 til Troelses søster Marie fra Josefine i
Kristiania. BS.
60 Gældsforpligtelser
Troelses brev af 12. sep. 1905 til Josefine i Kristiania. BS.
61 Overenskomst blevet brudt
Troelses ovenfor nævnte brev af 12. marts 1904.
62 Sætter jeg mig bestemt imod
Troelses brev af 16. nov. 1905. BS.
63 Af Marie hører jeg, - men
»Du skal rette Dig eft. mine Planer angaaende Dit
Opholdssted«. Troelses brev af 11. feb. 1906. BS.
64 Gilleleje sommeren 1907
Dokumentation for Josefines hjemkomst til Danmark og
ophold i Gilleleje i 1907 findes i et brev fra hende, dateret
9. aug. 1907. Inde i brevet læses en sætning med ordene
»herfra Gilleleje«. I brevet er omtalt alle 3 børn; de er
sammen med hende dér. Tonen i brevet er afmålt: »Kjære
Troels. Modtaget Dit Kort, og ser deraf Du muligvis
kommer Mandag« - - osv. BS.
65 Længere samvær i 1908
Troelses logbøger indeholder nøjagtige notater om, hvilke
passagerer han havde med, og hvor han tog dem ombord.
Dokumentation for Josefines ophold i Danmark i 1908
findes i Troelses logbog for kutteren »Elly«. I l.del af
Josefines Danmarksbesøg 1908 har hun boet i Kbhvn.
Thi kutteren havde sin bøje ud for Langeliniepavillonen,
og det var dér, at han tog Josefine og de 3 børn ombord
24., 28., 29. maj samt 3. og 4. juni, dvs. før børnenes
sommerferie fra skolen. Men senere var Josefine og
børnene på ferieophold i Gilleleje. Troels besøgte dem dér
8. juli, havde dem med på sejlture fra Gilleleje 18. juli og
19. august. Så skulle børnene igen i skole.
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66 Troels opremser argumenter
De flg. citater er fra Troelses brev af 25. feb. 1907 til Josefine,
førend hun rejser på sommerferieophold i Gilleleje. BS.
67 Liv og glade dage
Det lange citat er fra Tobias Marstrands mærkelige
håndskrevne selvbiografi: Den er omtalt i begyndelsen af
noterne til det senere kapitel om Tobias her i bogen.
68 Skilsmisse ville tage tid
Troelses brev af 4. sep. 1908 til Josefine, som nu er tilbage
i Kristiania. BS.
69 Kære Hans osv.
Troelses brev af 16. juni 1916 til brorsønnen Hans. BS.
Til Hans osv.
Do. af 7. jan. 1917. BS.
70 Skridt til skilsmisse
Troelses ovennævnte brev af 4. sep. 1908 til Josefine. BS.
71 Ikke noget middel uforsøgt
Smst.
72 Skrev til forstanderinde
Troels Marstrands brev af 15. sep.1908 til frk. Marie Jensen,
Nærum, behandlingshjemmet Concordias forstanderinde.
BS.
73 Falsk fremstilling
Troelses brev af 4. dec. 1908 til Josefine på Concordia. BS.
74 Had til dig
Do. af 24. nov. 1908. BS.
75 Mindst et år
Troelses brev af 22. nov. 1908 til Josefine på Concordia.
BS.
76 I almindeligehed et år
Do. af 24. nov. 1908. BS.
77 Hun må have tålmodighed
Brev af 2. dec. 1908 til overlæge Carl Ottoson, Skodsborg.
BS.
78 Kommer den 1. januar
Troelses brev af 14. dec. 1908 til Josefine på Concordia.
BS.
79 1909 til en af sine søstre
Dette brev fra Troels er dateret 13. januar 1909, og det er
stilet til hans søster Marie, hvilket synes mærkværdigt,
da Marie jo bor i hans hus endnu. Måske har hun været
bortrejst. BS.

Fred og ro i hjemmet på vore gamle dage
80 På vore gamle dage
Citatet er fra det sidste brev til Josefine i BS.
81 Josefine 50 år
Josefine var født 5. febr. 1860 i Kristiania, 0. Aker.
82 Der deltog 62 personer
Det veed vi fra regningen fra Den. Kgl. Skydebane. Den
lyder på 62 Converter, whisky, cigarer, blomster, musikere
osv.
83 Det samme beløb
Regningen lød på 497,oo kroner. En arbejder tjente et
tilsvarende beløb på et halvt år. Jfr. Thestrup s. 42-44.
84 “Agnes og Børnene”
Som eks. kan henvises til logbogen for 1906.1 begyndelsen
af sejlersæsonen noterer han som passagerer “Agnes,
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Karen, Getha og Otto” 20. maj, 2. og 17. juni. Men derefter
noteres “Agnes og Børnene” 24. juni, 19. aug., 2. og 9. sept.
Det må betyde, at sønnen Preben, som er fraværende de tre
første gange, er med ombord de fire sidste gange. Samme
sommer er Agnes også ombord uden børnene sammen
med andre passagerer.
85 Sejlede 3 gange i 1917
24. maj er den snart 18-årige Preben ombord, 6. juni
hans mor Agnes Hjorth, 5. juli begge to sammen. Josefine
nævnes ikke.
86 Brev til en advokat
Brev af 2. marts 1918 til sagfører (advokat) Julius Nielsen
i Aalborg. BS.

Troels d.y. - en hyperaktiv mand
87 Dynger af breve
Troelses stavemåde har været mig et stort problem. Det
principielt rigtigste ville være at gengive den uændret.
Men den almindelige nutidslæser, som ikke er filolog, vil
ofte ikke kunne skelne mellem, hvad der i Troelses breve
er egentlige stavefejl, og hvad der er for os mærkelige, men
for den tid korrekte staveformer (el. korrekte, da Troels
gik i skole i 1860’erne). Enhver læser kan konstatere,
at »har gjordt« er forkert, men ikke, at Troels ofte begår
fejl med formerne kunne og kunde. Nutidlæseren har en
fornemmelse af, at datiden brugte infitiv som nutidsform:
Vi høre, de lære, men knytter ikke denne fornemmelse
specifikt til flertal. I brev af 24. maj 1909 (til Werner
Hansen KB 16) skriver Troels: »Det undre mig, at jeg ikke
høre fra Dem«; vil nutidslæseren erkende de to stavefejl
eller opfatte dem som datidige former? Jeg tror, at de vil
antage, at disse former var korrekte i datiden. Da det
afgørende for mig er at bevare brevenes historiske kolorit
i form af den datidige stavemåde, har jeg valgt at rette alle
stavefejlene, fordi de ellers opfattes som korrekte efter
datidens regler. Jeg må derfor i citaterne opgive at lade
min læser få indblik i, hvor elendigt direktøren for Glud &
Marstrand stavede; direktøren har himmelråbende former
som »har kundet«, »har vildet« foruden »har gjordt«.
88 Deres lave tænkemåde
Brev af 14. juni 1910 til sagfører (dvs. advokat) Bispeskov
i Kbhvn. KB 51.
89 Deres frækhed grænser
Brev af 30. nov. 1910 til en Lauritz Hansen i Nakskov. KB
63.
90 Er I gået fra forstanden?
Brev af 13. april 1921 til svigersønnen Wald. Copmann,
advokat i Odense. BS.
91 Det er galmandsværk
Troelses brev af 18. feb. 1913 til broren Tobias. KB 119.
92 Dit uforskammede brev
Do. af 3. dec. 1899 til svigerinden Mariane. BS (44).
93 Du er indbildsk
Do. af 18. dec. 1911 til brorsønnen Thor. KB 91.
94 Din dumme forfængelighed
Brev af 13 marts 1918 til brorsønnen Hans. BS (248).
95 Letsindigt at forlade din næring
Til samme, af 16. juni 1921. KB 407.
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96 Som importør
Brev af 22. aug. 1916 til Torleiv Corneliussen i Norge. KB
219. Han var dengang forlovet med datteren Margrethe
(Getha).
97 Hjertet op i livet!
Brev af 25. maj 1920 til en Otto. KB 359. Brevet er ikke
underskrevet Far, så det kan ikke være til hans søn Otto.
Andre af navnet Otto findes på det tidspunkt ikke i
Marstrandslægten i Danmark. Adressaten er altså næppe
en slægtning.
98 Inden vi kradser af
Troelses brev af 22. april 1920 til Johannes Sønderup. KB
355.
99 Julius Marstrand (1859-1942)
Jfr. Troelses brev af 22. marts 1910 til Julius Marstrand,
i KB. Bemærk: Alle andre af Troelses efterladte breve
i KB og BS med overskriften »Kære Julius« er ikke til
den engelske fætter, men til Josefines bror i Norge, Julius
Thorp.
100 Hvordan det gik til
Se bind 1, kapitlet om maleren Wilhelm Marstrand,
afsnittet om »Bryllupsgaven til vestindianerne«.
101 Hvor meget De fodrer hesten
Brev af 1. marts 1918 fra Troels Marstrand til direktør A.M.
Christensen. KB 270.
102 Tre lystkuttere
Juno 1903-1906, Elly 1907-1912, Astrid 1912-1917.
103 Blev svaret på dansk
Logbog for Juno 21. 22. juli 1904.
104 Solnedgang
Do. 2. aug. 1906.

Alderdommen for Troels d.y.
105 Afskedsbegæring
Begæringen fremsattes formelt i Troelses brev af 8. nov.
1913 til bestyrelsens fmd. højesteretssagfører (-advokat) F.
Grüner. Men Marstrand havde naturligvis længe i forvejen
drøftet og aftalt sagen med sin kompagnon og ven Poul
Glud. Marstrand opsagde direktørstillingen med over et
års varsel til nytåret 1914/15, og stillede sig iøvrigt til
rådighed med »enhver Oplysning, som maatte ønskes efter

min Fratræden«. BS (196).
106 Ledelseskrise
»Hartvig udpegedes ved sin udnævnelse til meddirektør
i 1918 til Poul Gluds kronprins. Han efterfulgte stifteren
ved dennes død i 1924. Hartvig døde imidlertid allerede i
1927, hvorved Glud & Marstrand stod uden førstedirektør«,
»Fra Madam Blå« 30.
107 Ikke påtage sig dette hverv
Brev af 17. august 1927 fra Troels Marstrand til
bestyrelsens formand højesteretssagfører (-advokat) F.
Grüner. BS (327).
108 2 værelser på Skrivergården
Brev af 25. maj 1910 til Harald Opsiøn, Kristiania. KB 47.
109 Ikke ude at svinge sammen
Brev af 21. juli 1915 fra Josefine til sønnen Otto Marstrand.
BS.
110 Ikke være blevet lykkeligt
Troelses brev af 11. dec. 1923 til Agnes Hjorth, skrevet 8
mdr. efter Josefines død. BS (499).
111 Flyttede straks derud
Brev af 13. marts 1924 til Adams Transport Co. BS (274).
112 Bestyrer til gårdens drift
Brev af 10. marts 1924 til besyrer Erichsen, Brobyhus. BS
(273).
113 Hvorfor du ikke kommer
Troelses brev af 7. dec. 1925 til sønnen Otto. BS (300.)
114 Tilbage til København
Fra Brobyhus ved Snekkersten flyttede Troels 1927 til
Lundsgade 6, l.sal, og året efter til Jagtvej 206, 3. sal.

Slutnote
De 3 børn i ægteskabet mellem Troels Marstrand (18541929) og Josefine f. Torp (1860-1923) var følgende:
1) Karen (1894-1983 London), 1. gang g. Falkenstjerne, 2.
gang g. Lunn.
2) Margrethe (Getha) (1895-1982) g. m. Wald. Copmann
(advokat i Odense).
3) Otto Marstrand (1898-1985), ansat i sin fars virksomhed
»Glud & Marstrand« under forskellige titler, sidst som
såkaldt rationaliseringsingeniør. Han efterlader sig en
Marstrand-efterslægt, se de følgende kapitler.
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Otto Marstrand (1898-1985) fik af skæbnen den rolle at være en stor mands søn, og det er ikke altid
særlig morsomt. Han fik desuden en meget mærkværdig start på livet.

Ewaldsgade
En underlig barndom
Han voxede ganske vist op et dejligt sted, i sin
fars store hjem i Ewaldsgade nr. 9 med have ned
mod Peblingedosseringen1. Men inden døre i
hjemmet var der underligt.
Hans far, som vi har stiftet indgående
bekendtskab med i det foregående kapitel, var en
altdominerende skikkelse, hvis ord var lov. Han
sendte, som vi har set, Ottos mor ud af hjemmet
i mange år og dekreterede: “Du skal rette Dig
efter mine Planer angaaende Dit Opholdssted!”
I hjemmet skulle alle andre også ubetinget rette
sig! Otto skulle naturligvis passe sin skole, men
når hans far manglede en mand i besætningen
på sin lystkutter, skulle Otto som halvstor knægt
derimod ikke i skole, men udfylde den ledige
plads, og det har naturligvis været en svir for
drengen. Over for Otto og hans to søstre og de
skiftende slægtninge2, som boede ovenpå i huset,
var hans far omsorgsfuld, men på een betingelse:
at man rettede sig efter, hvad han bestemte.
Ottos mor har vi lært at kende i det foregå
ende kapitel som en varm og troskyldig person.
Måske var det i overensstemmelse med hendes
natur at gifte sig med en mand, som hun skulle
adlyde og tjene, ja, underkaste sig. Otto har hørt
sin kære mor, når hun kastede sig på knæ og
tryglede den strenge husherre om lov til at for
blive i hjemmet hos sine tre børn.
Agnes Hjorth styrede huset i de år, da
Ottos mor var sendt bort fra hjemmet. Denne
husbestyrerinde har efter alt at dømme været et
godhjertet menneske, hensynsfuld og taktfuld
over for børnene. For os i eftertiden må den
dominerende husherre stå som den ansvarlige
for det sexuelle forhold, som opstod mellem
ham og hende. Og da han var en person, som

ikke bekymrede sig om andres mening, men
gjorde, hvad der passede ham, så måtte både
slægt og venner acceptere Agnes som hans
hustru til venstre hånd. I årene 1900 til 1908
nævnes hun til stadighed i hans logbøger som
passager i hans lystkutter sammen med utallige
venner og bekendte blandt datidens såkaldt
bedre borgerskab i København. Det må have
været skrækkeligt for Ottos mor i de korte
perioderfik, hun fik lov at opholde sig på prøve
i hjemmet. I et senere brev skriver han ligeud, at
han “havde ønsket og håbet” at kunne tilbyde
Agnes ægteskab3.
Det er umuligt at vide, hvordan dette
dobbeltspil har påvirket drengen Otto. Han fik
ikke noget varigt samliv med sin mor, før ban
var næsten 10 år; men han vidste, at et eller
andet sted fandtes hans mor, og han hørte om
hende gennem sine ældre søstre, der kunne
huske den tid, da mor var hjemme hos dem.
Han er voxet op i et spændingsfelt mellem en
virkelighed uden en mor og en bevidsthed om,
at hun hellere end gerne ville komme hjem.
Da forholdet mellem Agnes Hjorth og
hans far resulterede i, at der kom en lillebror til
huse, tre år yngre end han selv, fik han en lille
legekammerat, som han havde det godt med4.
Det må have været uforståeligt for ham, at bans
storesøster gjorde indvendinger imod, at han
legede med sin lillebror, og at denne brat skulle
forlade hjemmet som syvårig, da Ottos mor fik
lov at vende hjem.
De underlige forhold er til en viss grad
“druknet” i husets almindelige uro og sydende
liv. Det var et begivenhedsrigt og omskifteligt
sceneri, der udspillede sig i Ewaldsgade; for
som tidligere nævnt åbnede Ottos far sit hus
for flere af sine søskende, som boede på 1. og 2.
sal i kortere eller længere perioder med et eller
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efter at stifteren forlængst var død, blev Otto
overført til Borgerdydskolen i Helgolandsgade.
Han var i endnu højere grad end sin far præget
af ordblindhed, som medførte, at han ikke
kunne skrive korrekt, så han gik ud af skolen i
forbindelse med sin konfirmation i 1913.

Kærlighed til pistoler og motorcykler

Otto på sin elskede motorcykel.

flere børn. Otto blev som dreng fortrolig med alle
disse slægtninge. Men over dem alle hvilede den
altdominerende husherres vilje tungt, også over
sønnen Otto, som aldrig udviklede nogen stærk
eller betydelig personlighed.
Da han som tiårig fik sin mor tilbage, blev
han nært knyttet til hende. Hvert år fra han var
10 til han var 16, var de på sommerferie sam
men - uden hans far, men undertiden med hans
søstre. Da han senere studerede i Odense, var det
hans mor, som opretholdt en livlig brevvexling
mellem ham og hjemmet.
Sin skolegang havde Otto først i Emil Slomann's
Skole5, som lå på Jakob Dannefærdsvej ganske
nær ved hjemmet i Ewaldsgade. Den var kendt
for sin fortrinlige leder og sine ypperlige lærere,
en af dem var digteren Viggo Stuckenberg.
Undervisningen var engagerende, omgangsformen
venlig og fordomsfri. Ved skolens lukning,
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Efter at have stået 4 år i lære6 og fik han i 1917
svendebrev som værktøjsmager og kleinsmed
dvs. finsmed. Han studerede to år på Odense
Maskinteknikum, hvorfra han i 1920 fik afgang
som maskiningeniør.
Da han efter sin Odense-tid vendte hjem,
boede han oppe på 2. sal. i Ewaldsgade. Han
havde en pistol, som han lå og skød op i loftet
med. Når en kugle havde boret sig ind, begyndte
loftet kun langsomt at smuldre, så at kuglen løs
nede sig; så morede det ham, når han om natten
i søvne hørte knaldene fra kuglerne, som røg ned
på gulvet. Ottos hovedinteresse var motorcyk
ler, og han var næsten uadskillelig fra sin egen
motorcykel. Når der var noget i vejen med den,
kørte han den med motoren i gang helt op på 2.
sal for at reparere den; dét var familien med rette
meget imponeret af.
Han søgte også stilling inden for motorcy
kelbranchen og fik ansættelse i firmaet C. FriisHansen & Co., hvis indehaver var en førerskikkel
se inden for motorsport. Firmaet handlede bl.a.
med de kendte Harley Davidson-motorcykler.
Desuden blev der handlet med biler, så det var
nødvendigt, at Otto erhvervede sig kørekort. En
dag kørte han derfor i en af firmaets biler ud til
den motorsagkyndige i Valby. Da denne spurgte
ham, hvordan han var kommet derud, svarede
han, som sandt var, at han var kommet kørende i
bil. Jamen så kan De jo køre!, svarede den motorsagkyndige, og uden yderligere formaliteter blev
der udstedt kørekort. Meget var dengang enklere
end nu!
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Rollen som en stor mands søn

Værktøjsmager ansat i sin fars
virksomhed
Samtidig med, at han blev gift i 1926, blev han ved
sin fars indflydelse plantet ind i Glud & Marstrand,
hvor han blev ansat som værktøj smager. Hans
far var ganske vist allerede ved årsskiftet
1914-15 trådt tilbage som administrerende
direktør i virksomheden, men han besad stadig
aktiemajoriteten sammen med vennen Poul Glud,
og han havde sæde i bestyrelsen, som de to hält
beherskede. Denne magtfulde indflydelse har
naturligvis også været bestemmende for, at Otto
meget hurtigt blev forfremmet til værkfører for
værktøjsafdelingen; men man skal ikke se bort

fra, at han faktisk var en overordentlig dygtig
værktøjsmager med udtalt håndelag og snilde for
faget.
Det er klart, at der var en himmelvid forskel
mellem den lederrolle, som hans far havde haft
i 35 år i Glud & Marstrand og dermed i dansk
industri i det hele taget, - og så den beskedne post,
som sønnen Otto indtog. Men som deres evner
var fordelt, og som deres viljestyrke var beskaffen
i forhold til livets opgaver, kunne forholdet ikke
være anderledes. Otto havde ikke fået sin fars
blanding af selvsikkerhed og selvdisciplin i arv,
ikke hans lederevner eller hans administrative
begavelse eller hans udstråling af autoritet. Så det
må være kommet som noget af en overraskelse for
den øvrige bestyrelse, at hans far i 1927 i et brev

Otto Marstrand varglad for sin fars Buick.
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til bestyrelsens formand7 skrev : “Jeg anser det
for paakrævet, at der ansættes en Underdirektør”
(udover den administrerende direktør) “og ønsker
hertil at udnævne min Søn Otto Marstrand”.
Ganske vist var Ottos far en person med penge
og med magt, men han kunne trods alt ikke
“udnævne” direktører i virksomheden på egen
hånd, så hans plan faldt til jorden.
Men da han var død to år senere, fik Otto i
1929 et lille plaster på såret. Han blev forfremmet,
sådan som vi kan læse i et højtideligt opsat doku
ment:
“Aktieselskabet Glud & Marstrands Fa
briker har engageret Herr Otto Marstrand som
Maskininspektør paa følgende Vilkaar: Den
maanedlige Gage er475, oo Kroner samt, saalænge
Herr Marstrand er i Selskabets Tjeneste, tillige
Fribolig bestaaende af 3 Værelser, Pigeværelse,
Køkken, Badeværelse og W.C. i Kapelvej Nr. 46,
2. Sal til venstre. Værdien af Lejligheden er ansat
til 125 Kroner maanedlig, heri er includeret Lys
og Varme. Gagen betales bagud den sidste i hver
Maaned og er hemmelig”.
Friboligen var netop den samme lejlighed,
som både hans far og dennes kompagnon Poul
Glud havde boet i tidligere i perioder. Lejligheden
blev opvarmet uden betaling derfor. Og den var
udtrykkeligt værdiansat, for fabrikken ville ikke
have vrøvl med skattemyndighederne.
Om gagen vil mine læsere naturligvis være
i tvivl. Var den stor? Som sædvanlig i denne bog
vælger jeg at sammenligne beløbsstørrelser med,
hvad en arbejderfamilie i datiden havde i indtægt.
En faglært håndværkssvend tjente o. 300 kr. må
nedligt, en ufaglært arbejder o. 250 kr.8, så Otto
fik altså det dobbelte. Men hans far havde i sin
tid havde haft en indtægt, som nåede op på 3040 gange en arbejders løn. Der var altså langtfra
tale om nogen direktørgage til Otto Marstrand!
Alligevel sagde dokumentet udtrykkeligt, at gagen
skulle være hemmelig. Grunden var naturligvis,
at det ville skabe uro på arbejdspladsen, hvis
andre dygtige værktøjsmagere erfarede, at han
fik dobbelt så meget som deres løn, for faktisk
var hans stilling - trods den smukke titel - ganske
underordnet.
Hvordan var da Otto Marstrands stilling på
den fabrik, hans far havde været med til at grund
lægge? Titelen: maskininspektør synes at være
lige så meget til pynt, som den titel, han sidenhen
i moden alder blev forfremmet til at have: ratio
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naliseringsingeniør. Han var og blev en værktøjsmager, som var værkfører i værktøjsafdelingen.
Hvordan fik han råd til sit flotte liv med
dyre fritidsinteresser? Jo, ligesom sine to søstre
havde han i 1929 arvet en trediedel af sin fars
store formue, og den gav solidt udbytte. Så trods
den beskedne løn var Otto Marstrand en særdeles
velhavende mand. Desuden slog han ikke større
brød op, end han kunne bage. Han etablerede sig
ikke i dyre, endsige prangende hjem, tværtimod
boede han hele livet i almindelige boliger for den
bedrestillede middelklasse.

Skuespillerinden Karen Winther
En dag såe den 14-årige Karen Winther9 nogle
ryttere komme ridende på Frederiksberg nær
hendes hjem. Det var store drenge, kun et par
år ældre end hun selv. De red på ponyer med
undtagelse af een, som red på en rigtig hest. Det
var Otto Marstrand. Ham faldt hun for, og de
begyndte at gå i byen sammen, purunge som de
var. Første gang, de var i Tivoli, havde han sin
store hund med og måtte efterlade den uden for
hovedindgangen; bagefter fulgte han pænt Karen
hjem til hendes forældres bolig og gik derpå selv
hjem. Dér kunde han ikke finde sin hund og fik
travlt med at lede efter den! Sådan endte dén
Tivoli tur.
Forholdet mellem de to unge endte ikke,
selv om Otto ganske vist flyttede til Odense i to år
1918-20, hvor han tog examen som maskininge
niør. I mellemtiden havde den unge Karen nok at
lave, for som 18-årig slog hun igennem som en af
Nordens mest fejrede filmskuespillerinder. Endnu
var filmkunsten jo på sit begyndelsesstadium, og
der blev udelukkende produceret stumfilm; men
desto mere gjaldt det om, at den enkelte skuespil
ler gennem sit ansigtsudtryk, sin holdning og sine
bevægelser evnede at få publikum i tale. Og det
formåede Karen Winther netop. Hun udstrålede
ikke blot skønhed, men karakter og personlighed.
Med hele sin udtryksfulde optræden fængslede
hun tilskuerne.
Da Otto kom tilbage fra Odense genoptog
de to unge deres festlige og afvexlende liv sam
men. Otto var vild med sin motorcykel, og Karen
var vild med at være hans passager. Enten sad hun
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bagpå eller i en sidevogn, og så foer de land og
rige rundt og traf en masse unge spændende men
nesker. Men de blev nægtet adgang til det berømte
Grand Hotel i Odense, som ikke ville tage imod en
kvinde i buxetøj! De deltog i mange motortræf og
motorløb som f.ex. det årligt tilbagevendende mo
torcykelløb på Fanø strand, som var internationalt
berømt. Mange af løbene blev kørt med passagerer
på bagsædet! Direktøren for det filmselskab, hun
arbejdede for, var rædselsslagen.
De færdedes også i det mondæne sel
skabsliv i København, hvor de var et feteret
ungt par, som aviserne gerne skrev om. Karen
vandt skønhedskonkurrencer og gjorde sig
stadig mere gældende som dén bedårende unge
skuespillerinde, hun var, så hun tjente efterhånden
mange penge. Otto har solet sig i hendes selskab.

Otto Marstrand var fra ganske ung ivrig motorcyklist, og

Karen

Winther delte hans interesse.
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Det endte med, at de blev gift i maj måned 1926. Vielsen foregik i Frederiksberg kirke. Aviserne kunne
berette, at Frederiksberg lignede en barrikaderet by, så vanskeligt var det at kæmpe sig frem til kirken
for at få et glimt at se af den berømte skuespillerinde i sin brudepragt. De, som ikke fik hende at se,
kunne bagefter i avisen læse, at den henrivende brud var en drøm af ynde og ungdom i en fodfri robe
af crepe Ninon og kniplinger, folderigt tylslør under en dobbelt ring af myrter, i favnen en kæmpebu
ket af dybrøde roser. Efter vielsen kørte brudeparret i karet en rundtur på Frederiksberg runddel og
sluttede på den anden side af Frederiksberg Alle, for det Wintherske hjem lå lige over for kirken. Om
aftenen var der kæmpefest på den mondæne restaurant Wivel.

Karen Winther går fra filmen og fra Otto
Filmens verden forvandles
For Karen tog livet nu en vending også på en anden
måde; thi hendes løbebane som skuespillerinde
fik en brat afslutning. Selvom giftermål dengang
ofte førte til, at kvinden gav afkald på sin
selvstændighed og opgav at gøre karriere for at
hellige sig rollen som hustru, så var forklaringen
her en anden. Sagen var, at stumfilmenes dage
var ved at rinde ud, nu kom der film med lyd og
stemmer, og det ville Karen ikke indlade sig på.
For hende havde filmen været noget helt andet
end teatret, en kunstart uden lyd, et skuespil,
hvor det spændende var ordløsheden, hvor hun
skulle tale til publikum gennem sit kropssprog,
sin mimik og ynde. Hun havde intet ønske om at
give sig i lag med den nye teknik.
De nygifte flyttede snart fra Ottos bolig
i Glud & Marstrands ejendom på Kapelvej ud i
et rækkehus på Fuglebakken på Frederiksberg10.
Deres vilde liv på motorcykel voxede de fra.
Efter at have været gift i tre år fik de en lille
pige, Merete Marstrand, som der skal fortælles
om i det efterfølgende kapitel, for hun har givet
Marstrand-navnet videre til næste og næste
generation. De fik ikke andre børn.

Efter 10 års ægteskab blev de skilt i 1936.
Livet var blevet dem lidt kedeligere end tidligere,
og Otto var ikke den store personlighed, som
kunne give ægteskabet indhold.

Glud & Marstrand-linien

Ottos 1. hustru Karen f. Winther (1900-1989) var i stumfilmens dage
i årene omkr. 1915-1925 en feteret filmskuespillerinde, ikke blot på

grund af sin skønhed, men også på grund af sin eminente udtryksevne
gennem mimik og kropssprog.
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Karen Winther gjorde med sin skønhed
og ynde, med sin viljefaste karakter og stærke
udstråling, indtryk på mænd, og det var hende,
der forlod Otto, fordi hun havde fundet en
anden". Han var - i modsætning til Otto - en
selvhjulpen mand, som havde opbygget en stor
vognmandsforretning og var derfor velhavende.
Han var tillige en interessant og betydelig
ægtefælle, der kunne give Karen Winther det
modspil, som hun ikke kunne undvære, og som
hun til syvende og sidst ikke havde fundet hos
Otto. Hun oplevede et indholdsrigt og lykkeligt
ægteskab med denne mand til hans død.

Otto Marstrands liv efter skilsmissen fra
Karen Winther
Den 2. verdenskrig nærmede sig. Otto Marstrand
var som de fleste i Marstrand-slægten medfødt
antitysk. Allerede i 1936, da hans yngste søsters
mand12 ville rejse til Berlin for at overvære
tyskernes arrangement af olympiaden, der blev
groft udnyttet som reklame for det nazistiske
Tyskland, gik Otto heftigt i rette med svogeren,
så der udviklede sig et voldsomt skænderi i alles
påhør.
Da tyskerne havde besat Danmark
gik han i besættelsens sidste par år ind i
modstandsbevægelsen. Mange aftener cyklede
han fra sit hjem på Ordrupvej af sted i mørket
for at træffe sammen med kammeraterne i
den gruppe, han var med i. De var en lille
sammentømret flok, som mest gav sig af med
at opbevare våben, rense og klargøre dem,
transportere og fordele dem. Efter Danmarks
befrielse i 1945 blev han som så mange andre
dybt skuffet over, at de gamle levebrødspolitikere
vendte tilbage til magten. Han prøvede at
begrave sin skuffelse ved at melde sig ind i det
nyoprettede hjemmeværn sammen med nogle
af kammeraterne fra besættelsestiden. De holdt
sammen i alle årene, som fulgte, og samværene
med dem betød meget for ham.
Dette kapitel af hans liv viste ham
fra hans bedste side. Han demonstrerede en
beslutsomhed og målrettethed, som ellers ikke
var kendetegnende for ham.

Som fraskilt havde han skiftende hus
bestyrerinder, og under den tyske besættelse
giftede han sig i 1942 med en af dem'3. Ganske
vist forblev Karen Winther hans store kærlighed;
hun var og blev kvinden i hans liv. Men den
husbestyrerinde, som han nu giftede sig med,
havde gjort sig gældende som en meget effektiv
husholderske, og hun gengav ham den tryghed,
som han søgte med hensyn til husførelsen og
hjemmets opretholdelse - mildest talt; for hun
lagde utrolig stor vægt på, at hjemmet ikke bare
skulle være præsentabelt, men herskabeligt.
Hun refererede altid til, hvad “man” brugte i
andre herskabshjem, og hvad “man” gjorde i de
såkaldt bedre kredse. Hun fik Otto til at flytte til
en virkelig præsentabel bolig i Ordrup, så hun
kunne få tilfredsstillet sine egne ambitioner som
husfruel4.
Denne udvendighed kunne godt gå i
spand med noget, som var typisk for Otto, hans
velopdragenhed og belevenhed og sans for for
mer. Han forstod at opføre sig som en kavaler og
en gentleman, og hans høflige og galante væsen
gjorde ham vellidt blandt andre mennesker.
Han var en gammeldags mand med viktorianske
moralbegreber om, hvad folk i almindelighed
og kvinder i særdeleshed kunne tillade sig. Og
med sin nye kone kunne han leve i enighed
om, at hans første kone havde svigtet og havde
været for glad for andre mænd og havde opført
sig usømmeligt, skønt hendes andet ægteskab
faktisk var godt og solidt og varigt.
Otto og hans anden hustru havde bygget
deres ægteskab på en indbyrdes praktisk af
hængighed. Derfor ville hun også, at der blev
truffet praktisk bestemmelse om, hvad der skulle
ske. når han døde; for hun var 12 år yngre end
han. Otto oprettede et testamente, som var uhyre
fordelagtigt for hende, idet han testamenterede
hende alt, hvad han ejede, med undtagelse dén
lille tvangsarv, som han ikke kunne nægte sit
eneste barn. Men Vorherre ville det anderledes;
Merete kom alligevel til at arve ham fuldtud, idet
han overlevede sin anden hustru med fulde tyve
år.
Han var jo en velhavende mand, men
han var ikke ligesom sin far til hjælp og støtte
for andre. Selv til den nærmeste familie, som
han kendte fra barndommen i sin fars store
hus i Ewaldsgade, gav han afslag på enhver
anmodning om lån til udbetaling ved huskøb,
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medens hans far som bekendt altid med glæde
var trådt hjælpende til. Ottos tilværelse, som ikke
var særlig succesrig, blev levet underligt isoleret
fra både slægtleddet før og efter ham. Hans far
brød han sig ikke om at tale om, ja, han lod sine
forældres gravsted på Frederiksberg kirkegård
slette allerede i 1960'erne. Han var aldrig til
nogen hjælp for de unge efter ham, hverken
datteren eller hendes to drenge. Han dyrkede
sine sejlsports-venner og badminton-venner, som
han var vellidt hos på grund af sin belevenhed.
Nogen åndfuld mand var han ikke.
Hvad han læste, var mest rejselekture; og da
charterrejserne begyndte at tilbyde sig samtidig
med, at hans anden hustru var død i 1964,
tog han af sted på mange af den slags rejser,
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som han nød; men han bad aldrig sine to unge
dattersønner med på rejserne.
Otto kunne ikke fordrage sit arbejde
på Glud & Marstrand, hvor han med rette
følte, at han var den store grundlæggers
ikke nær så vellykkede søn. Det gav ham et
mindreværdskomplex, som blev forstærket, da
hans første hustru forlod ham, så at jalousi og
mindreværdsfølelse forenede sig i resignation
over for hans rolle i livet.
Men da Karen Winther blev enke næsten
samtidig med, at han selv blev enkemand15,
mødtes de to ofte i deres alderdom og mindedes
deres sjove ungdomsliv. Dét kunne de aldrig
blive færdige med at tale om. Og det havde de
rigelig tid til, for han blev 87 år og hun blev 89.
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Noter vedr. Otto Marstrand
Ewaldsgade
1 Ewaldsgade nr. 9
To år før Ottos fødsel havde hans far i 1896 købt denne
store villa, jfr. brev af 7. feb.1896 fra overretssagfører (advokat) A. Rothenborg til Troels Marstrand. I dennes
brevsamling.
2 Skiftende slægtninge
På 2. sal boede, strax fra 1896 da Ottos far erhvervede
huset, farbroren Sophus Marstrand, og hos denne boede
fra 1900 tillige drengen Thor (1894-1967), som var søn af
Ottos yngste farbror Tobias, der var i Amerika nogle år. På
1. sal boede fra omkr. årsskiftet 1902-03 Ottos faster Marie
g. Brücker; hun havde forladt sin mand. Sammen med
hende boede i en række år 4 af hendes voxne børn, unge
mennesker, som var under uddanelse i Kbh.
3 Troels ønskede ægteskab
Jfr. Troelses brev af 11. dec. 1923 til Agnes Hjorth, skrevet
8 måneder efter, at Ottos mor Josefine f. Thorp var død. I
Troelses brevsamling.
4 Lillebror
Preben Hjorth (1901-1965).
5 Slomanns Skole
Skolen blev stiftet 1885 og havde både grundskole og
gymnasium. Den lå de første par år på Nørrebro, men fra
1889 på Jakob Dannefærds Vej i en ny bygning, til hvis
indvielse digteren Viggo Stuckenberg (der var lærer på
skolen) skrev sine fremragende skolesange, som er trykt
i hans digtsamling »Sne« (1901). Skolens stifter var den
lærde, frisindede humanist Emil Slomann (1855-1904),
som forud havde været aktiv i socialt og politisk arbejde.
Gennem Folketingets venstrepolitikere fik han stor
indflydelse på ny skolelovgivning.
6 Fire år i lære
Hos Carl Weitemeyer. Svendebrevets dato er 19. april
1917.

Grüner, formand for Glud & Marstrands bestyrelse, fra
Troels Marstrand. I dennes brevsamling.
8 Lønninger 250-300 kr. mdl.
Jfr. Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre
(Rigsarkivet 1991), s. 45.
9 Karen Winther (1900-1989)
Datter af faktor ved Nationaltidende Charles Winther (f.
1875) og Hulda Møller (f. 1877). Hun blev gift med Otto
Marstrand 7. maj 1926 og skilt fra ham 13. okt. 1937.

Karen Winther går fra filmen og fra Otto
10 På Fuglebakken
De boede på Fuglebakkevej på Frederiksberg.
11 Hun fandt en anden mand
Karen Winther forlod Otto Marstrand for at gifte sig med
en af hans nære venner, Peter Aagaard (1896-1963). Han
var en velhavende vognmand, der også drev udlejning af
personbiler.
12 Yngste søsters mand
Vald. Copman, advokat i Odense, g.m. Margr. f.
Marstrand.
13 Gift 1942 m. husbestyrerinde
Otto Marstrands 2. hustru var Tove f. Lou (1911-1964).
ingen børn.
14 Herskabelig bolig i Ordrup.
Efter sin skilsmisse fra Karen Winther flyttede Otto i 1939
fra Fuglebakkevej på Frederiksberg til Ordrup, hvor han
først boede på Hyldegårds Tværvej 8 b; beliggenheden
var nær ved Skovshoved lystbådehavn, så at han lettere
kunne dyrke sejlsport. Hans ovennævnte 2. hustru fik ham
allerede før deres ægteskab til at flytte i 1940 til den mere
præsentable bolig Ordrup vej 86, 3. sal.
15 Enke og enkemand
Hun i 1963, han i 1964.

Rollen som en stor mands søn

Slutnote

7 Brev til bestyrelsens find.
Brev af 17. aug. 1927 til højesteretssagfører (-advokat) F.

Otto Marstrand og Karen Winther fik eet barn, datteren
Merete, se næste kap, f. 1929.
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Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Merete Marstrand (f. 1929) skulle blive et afgørende led i
slægtfølgen. Ganske vist fik grundlæggeren af Glud & Marstrand, Troels Marstrand (1854-1929), både
en søn og flere døtre. Men hans døtre giftede sig ind i andre slægter og overtog deres slægtnavne. Hans
eneste søn, Otto Marstrand (1898-1985), fik “kun en pige”, som han sagde'. Han lod ofte Merete forstå,
at hun var et fejlprodukt, som ikke kunne føre slægten videre. Men han fik uret! Merete Marstrand har
netop efterladt sig en efterslægt med slægtnavnet Marstrand, både søn og sønnesønner.

De kaldte hende Lasse
Forud for Merete Marstrands fødsel, havde hen
des forældre halvt i spøg kaldt den ventede baby
for “Lasse”, måske i forvissning om, at det ville
blive et drengebarn. Selv om den nyfødte viste sig
at være en pige, kaldte både de selv og familien
hende “Lasse”. Navnet fulgte hende senere blandt
legekammerater, i skolen, blandt ungdomsvenner
og videre gennem livet. Også i Marstrand-slægten
blev hun kaldt “Lasse”, og i breve finder vi hende
omtalt under dette navn. Også jeg, der skriver det
te, har altid været vant til at kalde hende “Lasse”.
Her i bogen vil hun imidlertid konsekvent blive
kaldt ved sit døbenavn Merete Marstrand. Men
lad os begynde ved begyndelsen.

En vanskelig start for en lille pige
Sine 8 første leveår voxede hun op i et hjem med
både far og mor. Men så opgav hendes mor, Karen
f. Winther, ægteskabet, og Merete blev alene med
sin far. Merete var vel for lille til at bebrejde sin
mor, at hun ikke tog hende med, og eftersom hun
hele livet omfattede sin mor med stor kærlighed
og beundring og bevarede nær tilknytning til hen
de, har hun heller ikke som voxen været opfyldt
af bebrejdelser, men blot konstateret, at hendes
livlige og viljestærke mor havde valgt at leve sit
eget liv. Men Merete var ladt alt tilbage med en
uafrystelig følelse af ikke være accepteret.
Den følelse gjorde hendes far kun værre.
For det første lod han hende gerne mærke, at
det var kedeligt, hun ikke var en dreng. For det

andet var hun som barn et sygeligt skravl, fordi
hun i sit knæ havde nogle problemer, som i
årevis medførte mange lægebehandlinger. Hun
måtte ikke bare ofte gå med besværlige ban
dager, hun havde også lange hospitalsophold,
hvor hun måtte ligge ligge i stræk, og dét var
bestemt ikke morsomt for den opvoxende pige.
Hendes far var ikke særlig indtaget i hende,
og han evnede slet ikke at knytte sig varmt og
naturligt til et barn, heller ikke da hun blev en
halvstor pige. Også her følte hun, at hun ikke
var accepteret.
Det blev kun værre, da hendes far giftede
sig for 2. gang med en af sine husbestyrerinder .
Hendes stedmor var brændende jaloux på sin
mands første hustru og lod ingen lejlighed ube
nyttet til at forklare den lille pige, at hendes mor
var et umoralsk menneske eller, som hun altid
udtrykte det: en “tøjte”. Det var indlysende, at
en tøjtes datter ikke havde ret megen existensberettigelse. Barnet måtte høre på, at hendes far
tog parti mod sin tidligere hustru og også mod
sin datter.
Skolegangen i kommunale skoler3 var
heller ikke nogen succes. For den lille Merete
slægtede sin far og sin farfar på; begge havde
de aldrig kunnet stave ordentligt. Alligevel
havde hendes farfar dog været administrerende
direktør i Glud & Marstrand. Merete skulle ikke
administrere andet end sin egen tilværelse, så
det lod sig nok gøre, selv om hun aldrig kom til
at stave godt. Efter 9 års skolegang kom hun som
15-årig ud af skolen, uden at hun havde taget
nogen som helst afsluttende eksamen.
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På Storebæltsfærgerne kunne alt ske

Merete Marstrand som ung pige

Men så kom der nogle år, hvor hun stiftede
bekendtskab med andre miljøer4 og andre slags
mennesker. På en husholdningsskole nød hun
at være hjemmefra! På en Kunstindustriskole
traf hun sjove og frisindede mennesker. Og hos
datidens berømte hoffotograf Elfelt prøvede
hun kræfter med kunstnerisk arbejde. Desuden
skete der et mirakel: som 15-årig var hun blevet
helbredt for den knæsygdom, hun gennem
barndommen havde lidt under; nu tog hun som
ung pige revanche på dansegulvet.
Hun fandt glæde ved livets poetiske si
der, som ikke blev dyrket af hendes far eller
stedmor. Hun fik blik for kunsthistorien, læste
mange bøger og indledte sit bekendtskab med
Homér og Shakespeare. Nu skulle man tro,
at hun havde fundet sig en kæreste med de
samme interesser. Men hun begik den dum
hed, at gøre det modsatte. Det begyndte på en
Storebæltsfærge.
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Det var Storebæltsfærgerne, som dengang opret
holdt forbindelsen mellem Fyn og Sjælland. Og
for Merete skete der noget afgørende, da hun en
dag som 19-årig rejste med en af færgerne og sad og
drak en kop kaffe - den berygtede Storebæltskaffe,
som alle beklagede sig over. På den anden side af
bordet sad to yngre mand, og det kunne godt mær
kes, at den ene af dem havde et godt øje til den
unge pige. De snakkede en del med hende, men da
færgen nærmede sig havn, sagde Merete farvel for
at gøre sig klar til at gå til landgangsbroen.
Nu er jeg nødt til at forklare, hvordan
det var at rejse over Storebælt dengang. Tog
passagererne måtte stå af fra togene ude ved
færgelejerne og i stor trængsel vrimle ombord
på færgerne med deres kufferter og pakker for
at blive transporteret over bæltet mellem Korsør
og Nyborg. De store mængder af passagerer
rejste med lange exprestog med mange vogne,
som blev trukket af et eller undertiden to
damplokomotiver i røg og damp. Når færgen
nåede havn på den modsatte side af bæltet, måtte
de mange rejsende omvendt myldre fra færgen
ud over landgangsbroen og gå i land til fods med
deres sager og klatre op i et tog, som ventede ud
for færgelejet. Fyn og Jylland havde deres egne
lokomotiver og passagervogne, ligesom Sjælland
og Lolland-Falster havde.
Merete var kommet fra København med et
af exprestogene til Korsør og var gået ombord på
færgen og op i en af restauranterne for at drikke
kaffe. Overfarten varede over halvanden time, så
hun havde god tid. Men efter sin samtale med
de to medrejsende unge mænd sagde hun som
sagt farvel til dem, da færgen var ved at være
i havn i Nyborg. Hun ville stille sig i kø for at
undgå den værste trængsel, når der blev åbnet
for landgangsbroen, så at hun havde god tid til
at finde sit tog. I Nyborg var der nemlig mange
ventende tog. Der var et direkte tog gennem
det østlige Fyn ned til Svendborg. Der var toget
tværs over Fyn gennem Ringe og til Fåborg med
færgeforbindelse til Mommark på Als og jernbane
videre til Sønderborg. Og så var der exprestoget
via Odense og den nyopførte Lillebæltsbro.
Men den ene af de mænd, hun havde drukket kaf
fe med, ville ikke lade chancen gå fra sig. Efter et
øjebliks betænkningstid skyndte han sig til land-
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gangsbroen og ud på jernbaneterrænet i Nyborg
havn med de mange perroner for de forskellige
tog. Dér gav han sig til at lede efter Merete. I mel
lemtiden havde hun været lidt i tvivl om, hvilket
tog hun skulle med; så mens hun søgte efter det
rette tog, nåede den unge mand at finde hende og
få snakket med hende igen. Resultatet blev, at de
traf aftale om at mødes en bestemt dag. Og så var
det sket med dem.
Meretes ægtefælle var 15 år ældre end
hun. Han kom ffa beskedne, men ikke fattige kår

i Esbjerg, hvor hans far arbejdede som bødker
mester. En bødker var en håndværker, som var
specialist i at stille tynde brede træstaver sam
men på højkant i en kreds og ombinde dem med
tøndebånd af jernblik; derved producerede han
tønder, øl”fade” og smør ”dritler”. Men erhvervet
var uddøende, for næsten ingen brugte tønder
længere, bryggerierne var gået over til alumini
umstanke, og smørexporten til England foregik
ikke længere i dritler. Økonomien i barndoms
hjemmet undergik en stadig forværring.
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Da Merete mødte Christen Knak5 i 1949, var han forlængst i gang med sin karriere5. Hans særlige
fagområde var skibsmotorer og skibsturbiner.

To meget forskellige ægtemænd
Hvordan overleve med en teknokrat som
ægtemand?
Christen Knak havde været på maskinistskole og
søofficersskole og havde gjort tjeneste i flåden,
hvor han var en anset kapacitet inden for alle
former for drivkraft til skibe. Efter polyteknisk
examen i 1951 blev han afdelingsingeniør på
Orlogsværftet. Senere gik karrieren ind i und
ervisningsministeriet, hvor han blev direktør
for maskinmester-uddannelserne. Han var en
specialist, som der blev regnet med6.
Ægteskabet var i de første par år præget
af hans tekniske studier, hvilket ikke var særlig
spændende for Merete Marstrand. Men da han
i 1951 tog ingeniørexamen som cand. polyt.,
blev det om muligt endnu mindre spændende,
for han interesserede sig hovedsagelig kun
for skibsmotorer, og det var tydeligt, at kar
riere og social position var afgørende for ham.
Til slut blev han direktør for maskinmesteruddannelserne. Om undervisning og uddannel
se havde han fastlåste og urokkelige anskuelser,
som han uden tøven også i privatlivet gjorde ud
førligt rede for. Han var en teknokrat uden virke
lig interesse for andet end sit eget fagområde, så
det var svært at føre en interessant samtale med
ham.
Hvordan Merete havde kunnet gifte sig med
sådan en type, er ikke nogen gåde, for de ventede
et barn. Gift blev de ialtfald 19497. Han lærte aldrig
at forstå de ting, der ikke kunne måles i penge
eller social status. Meget sigende er fortællingen
om, hvordan det gik dem under en tur på Strøget
i det indre København, hvor en invalid i kørestol
solgte små violbuketter til de mange gående;
han var en fast institution i det københavnske
gadebillede dengang; dér udbrød Merete, at hun

Glud & Marstrand-linien

Merete Marstrand og hendes 1. mand med sønnen Michael Marstrand.

ville være lykkelig for sådan en lille buket, hvorpå
Knak rakte hende sin pung og sagde, at hun kunne
købe, hvad hun havde lyst til; så gav hun ham den
rasende tilbage. Nej, at give den elskede blomster,
lå uden for Knaks forestillingsverden; og så hjalp
det ikke, at de efter at have boet forskellige steder
på Frederiksberg8 flyttede til Kgs. Lyngby i 1958,
hvor de købte en villa i Blomstervænget. Det lød
ellers meget poetisk, men sådan var samværet
med Knak ikke.

Poesiens blå blomst
Efter 14 års ægteskab brød Merete Marstrand op fra
kedsomheden for at finde poesiens blå blomst, og
den fandt hun faktisk. Efter skilsmissen9 fra Knak
i 1963 indgik hun meget hurtigt et nyt ægteskab,
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for nu var hun blevet virkelig forelsket. Og Knak
lod sig ikke slå ud; for der var en pige til hjælp i
hjemmet, hende giftede han sig med i 1964. Begge
de nye ægteskaber holdt kun i 6 år, så var det bal
forbil0.
De, som kom til at lide under alt dette,
var den unge generation. Knak o^ Merete aftalte
den ordning, at deres to sønner', Michael, som
var en dreng på 13-14 år, og Claus, som kun var
7-8 år, skulle blive boende i Blomstervænget
hos deres far, som med sin solide indtægt kunne
byde dem de bedste materielle kår. Men ved
ophøret af begge de to nye ægteskaber efter kun 6
år ændredes drengenes relationer til forældrene
endnu en gang, så de har oplevet nogle underlig
usikre familieforhold i deres barndom og tidlige
ungdom. Dertil kom, at deres far, som havde

insisteret på at få forældreretten, slet ikke levede
op til sit forældreansvar, men lod drengene sejle
deres egen sø, som vi skal se i næste kapitel.
For Meretes vedkommende var sagen den,
at hun efter ægteskabet med Knak var havnet i
et lidenskabeligt forhold til en 5 år yngre mand,
som tilmed var et åndeligt levende menneske,
som hun kunne gå til koncerter med, og som
hun havde literære intersser fælles med. Hendes
ægteskab med ham blev nogle hektiske, udbyt
terige og igangsættende gode år. Men den char
merende unge mand, havde i lige så høj grad for
lidt af målbevidsthed og fasthed, som hendes
første mand havde haft for meget deraf. Så gik de
fra hinanden i god forståelse, ja varigt venskab.
Merete gik ind i et nyt forhold, som blev hendes
livs uendeligt store lykke.

Merete Marstrand som 40-årig, da hun knyttede sig til Aage Marcus.
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Det var ikke sådan, at Merete ikke turde gifte sig igen. Men hun var efterhånden blevet ligeglad med
lovformelige ægteskabspapirer, og det var Aage Marcus også; han var enkemand efter et godt ægte
skab. Så de to valgte i 1969 at leve sammen uden at blive viede. De boede i hans hus i Hørsholm.

Den tredie mand
Hvem var Aage Marcus?
Men 40 år ældre? Meretes far syntes i hvert fald,
det var meget mærkeligt, at han pludselig fik
en svigersøn, som var ti år ældre end han selv!
Men slægt og venner måtte erkende, at jo mere
de oplevede Merete og Aage Marcus sammen,
desto mindre mærkeligt var det. De to passede
simpelthen til hinanden.
Hvem var Aage Marcus? Sådan vil efter
tiden spørgel2. Men jeg, som skriver disse linier,
stillede ikke det spørgsmål. Allerede som ganske
ung i 1930'erne og årene, som fulgte, læste jeg
og mine venner bøger af denne meget omtalte
humanist. En ny verden åbnede sig for os i
hans Mystik og Mystikere. Og i Den blaa Drage
fortalte han om Kung-fu-tse og Lao-tse og Kinas
to modsatrettede livssyn, så at det for os blev en
oplevelse for livet. Den blaa Drage udkom også på
andre europæiske sprog i mange udgaver. Hans
værker om livsanskuelser og fremmede religioner
var kun en enkelt side af hans forfatterskab. Han
har udgivet adskillige kunsthistoriske bøger,
bl.a. til forståelse af danske kunstnere lige fra
Thorvaldsen til 1900-årenes store malere som
Lundbye og Johs. Larsen, desuden en betydelig
bog om Leonardo da Vinci og mange andre.
Også om værker i verdensliteraturen skrev han
bøger. Og i den dagsaktuelle debat om kulturelle
spørgsmål deltog han selv med utallige avisartikler
og kronikker, så man stødte ustandseligt på hans
navn og hans synspunkter. Nej, det var ikke
nødvendigt at spørge, hvem Aage Marcus var!
Hans fag var oprindeligt jura, men han
brugte en halv snes år på langt om længe at
tage juridisk embedsexamen, for han var én

Glud & Marstrand-linien

af den slags studenter, som læste alt muligt
andet end deres egen fagliteratur. Selvfølgelig
var der nogle, som med skyklapper for øjnene
koncentrerede sig udelukkende om jura eller
skibsmaskinanlæg. Men trods alt fandtes der
dengang mange studenter, som forstod kunsten
at spilde tiden inden for andre fagområder, gik
til forelæsninger i historie eller samfundsfag
eller teologi eller skønliteratur og derved fik vide
horisonter. Sådan en student var Aage Marcus,
og derved blev han for resten af sit liv en
vidtfavnende polyhistor, en kundskabsrig mand
af de sjældne, en stor humanist, hvis utallige
enkeltbøger og storværker, som han redigerede,
har beriget mere end een generation.

Yin og yang
Merete og Aage Marcus var som yin og yang, de
to kinesiske komplementære kræfter, der tilsam
men udgør både livets harmoni og dets dynamik.
Merete Marstrand havde kun en brøkdel af den
viden og indsigt, som Aage Marcus var fuld af;
men hun var på den anden side hverken uvi
dende eller forudsætningsløs, tværtimod var
hun et alment velorienteret menneske, som i
sit andet ægteskab med sin unge mand havde
dyrket kunst og musik og literatur. Hos ham
havde hun faktisk fundet dét, jeg ovenfor kaldte
poesiens blå blomst. Men med Aage Marcus fik
hun en livsvandring gennem en uendelig have
af uendelige mængder af de smukkeste blomster,
som menneskenes kulturliv har frembragt.
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Deres “bryllups”rejse efter dét bryllup,
som de ikke gad holde, gik til Venezia, og de
vendte mange gange tilbage dertil ligesom til
Italien og Hellas i det hele taget. Det er let at
forestille sig dem siddende i fredfyldt samvær
ved en af de venetianske kanaler, samtalende
om, hvad de har set af dejlig kunst, hørt af dejlig
musik, oplevet af enestående arkitektur.
Aage Marcus docerede ikke. Med varme
og hygge og spøg udfoldede han sig i dialogen
med Merete. Stille og roligt lod hun sig fylde af
dét, som var hans. Og han oplevede glæden ved
at delagtiggøre sin unge kærlighed i alt, som han
holdt af, så at det blev deres fælles eje.

Sorrig og glæde de vandret tilhobe
Merete Marstrand og Aage Marcus fandt hinan
den i 1969. Da var han over 80 år, så andre
mennesker regnede med, at dét forhold kunne
ikke komme til at vare ret længe. Men det kom
til at gå anderledes. De to fik 16 lykkelige år
sammen, for Aage Marcus levede, til han var
fyldt 96, åndsfrisk og åndfuld til det sidste. Hvor
er det livsbekræftende at stifte bekendtskab med
sådan en historie som Merete Marstrands!
Men sorger og modgang bliver ingen for
skånet for. Hendes yngste søn Claus omkom som

Merete Marstrand (47 år) og Aage Marcus (88 år), 1976.
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Billedhuggeren Aksel Hansen er kendt for sin fine rytterstatue af kong Christian den 9. i Kongens Have i Odense og for sin bedårende figur “Ekko ”
i Rosenborg Have i København. Hans portrætbyste af Troels Marstrand d.y. blev i 1995 overdraget til virksomheden fra Troelses barnebarn, Merete
Marstrand, 70 år. Fabrikkerne var forlængst blevet flyttet fra København til Fyn og Jylland.

kun 23-årig ved en bilulykke, hvor han kørte sig
selv ihjel. Det var et tab af den slags, som ingen
mor nogensinde kommer over, - heller ikke med
en Aage Marcus ved sin side.
Samlivet med Aage Marcus gjorde ikke
blot Merete Marstrand til et rigere menneske.
Hun blev et stærkere og livsdueligt menneske,
som efter hans død i 1985 mestrede at leve et
liv alene. Hun havde en kunstnerisk åre og fandt
stor glæde i at færdes i naturen og at male, både
oliemalerier og akvareller.
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Jeg, som skriver disse linier, mindes hende
ganske særligt som én, der tog vare på Marstrandslægtens historie. Hun omgikkes gerne menne
sker fra andre grene af slægten, hun gjorde
fortrinlige notater om de overleverede beret
ninger, førte bøger om slægtsammenhængene
og bevarede med omhu og orden utallige breve
og dokumenter fra de hengangne slægtled.
Hun var meget slægtbevidst. Uden Merete
Marstrand kunne denne bogs kapitler om “Glud
& Marstrand-linien” ikke være blevet skrevet.
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Noter vedr. Merete (“Lasse”) Marstrand

De kaldte hende Lasse
1 Kun en pige
Hun er således den eneste, som i sin generation af »Glud
& Marstrand-linien« har båret og videregivet slægtnavnet
Marstrand.
2 Gift med husbestyrerinde
Da Tove Lou (1910-1964) havde været hans husbestyrer i
næsten 2 år, indgik Otto Marstrand ægteskab med hende.
3 Kommunale skoler
Først på Frederiksberg, så i Ordrup.
4 Andre miljøer
1946 Husholdningsskole i Kolding, 1946-47 Tegne- og
Kunstindustriskolen for Kvinder, Kbh., 1947-48 hos kgl.
fotograf Elfelt.

To meget forskellige ægtemænd
5 Christen Knak
Var født 1914, hed oprindelig Christen Knak Christensen,
men bortkastedel972 Christensen-navnet og tog navnet
Knak som eneste efternavn.
6 Knaks karriere
Se Kraks Blå Bog fx år 1999.
7 Gift 1949
Merete Marstrand blev gift 29. juni 1949 på Gentofte
Rådhus med Christen Knak Christensen.
8 Boede forskellige steder
Fra starten boede de først to steder på Steenwinkelsvej
på Frederiksberg, senere på H.C. Ørsteds Vej; men i 1958
flyttede de til Blomstervænget i Kgs. Lyngby.
9 Skilsmissen fra Knak
Ægteskabet mellem Merete Marstrand og Christen Knak
Christensen blev opløst 21. marts 1963.
10 Begges nye ægteskaber korte
Merete Marstrand blev gift 5. maj 1963 m. Aage Adsbøl.
Han var søn af tandlæge Carl Adsbøl; selv var han
fotograf. Ægteskabet blev opløst 1969. Derefter tog Merete
slægtnavnet tilbage som Merete Marstrand. Christen Knak
blev gift 11. juni 1964 med Eva Weigel, som forud havde
været hans elskerinde gennem flere år. Hun flyttede nu
officielt ind som frue i Blomstervænget. Men hun flyttede
ud i 1968. Derefter blev de skilt.
11 De fik to sønner
Se slutnote

Den tredie mand
12 Aage Marcus
Aage Marcus (1888-1985), søn af grosserer Leo Marcus
(1862-1922) og hustru Britta Hansen (1866-1944). Han
blev gift 1914 med Ellen Franciska Gotschalk (1888-1951).
Fra 1969 til sin død 1985 levede han sammen med Merete
Marstrand, som flyttede ind i hans hus i Møllevænget i
Hørsholm. Indtægterne fra hans forfatterskab var meget
usikre, men han havde stilling fra 1915 som bibliotekar ved
Kunstakademiets bibliotek, hvorfra han blev pensioneret
som 70-årig i 1958. Han var en anset skikkelse inden for
kredsen af videnskabelige biblioteker og var i mange år
bestyrelsesmedlem i Danmarks videnskabelige og faglige
Bibliotekers Sammenslutning. Nærmere oplysninger om
ham finder man i Dansk Biografisk Leksikon og Kraks Blå
Bog 1985.

Slutnote
Den ældste af sønnerne, Michael (født 26. jan. 1950), blev
døbt Michael Marstrand Christensen. I 1972 bortkastede
han efternavnet Christensen; hans fulde navn blev nu
Michael Marstrand. Om ham nedenfor. Den yngste søn
Claus (f. 17. jan. 1956, død 28. juli 1979) blev døbt Claus
Knak Christensen. 1 1972 bortkastede hans far efternavnet
Christensen med virkning også for den umyndige yngste
søn, som derved kom til at hedde Claus Knak. De to brødre
fik således ikke samme efternavn. Inden sin pludselige
død ved en bilulykke fik Claus Knak som 20-årig uden
for ægteskab en datter med Lisbeth Riisbjerg Thomsen (f.
1957), nemlig Stine Riisbjerg Thomsen (f. 1976), gift (2002
Skanderborg) med Søren Kjeftrup. Stine blev fra barnsben
nært knyttet til sin farmor.
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6. SLÆGTLED:
Michael Marstrand (f. 1950),
OLDEBARN AF
Glud&Marstrands grundlægger

Michael Marstrand
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Hashbulen i Lyngby
Ud af hashbulen og i banklære
Michael Marstrands to giftermål

Noter
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Michael Marstrand
Michael Marstrand var oldebarn af Troels
Marstrand (1854-1929), der grundlagde Glud &
Marstrand. Dennes søn Otto (1898-1985), der var
Michaels morfar, havde, som han sagde, “kun”
fået en pige, Merete Marstrand, der blev Michaels
mor. Michael bevarede Marstrand-slægtnavnet'
som en arv fra sin mor i stedet for at tage sin fars
efternavn, og derfor har grundlæggeren af Glud &
Marstrand nu i 2000-årene stadig en Marstrandefterslægt; ellers ville Glud & Marstrand-linien
ikke have existeret.
Sin barndom som lille barn havde han,
da hans forældre som ungt ægtepar var bosat
på Frederiksberg. Men sine egentlige drengeår
fra 7-8 års alderen havde han i Blomstevænget i
Kongens Lyngby. Han gik 9 år i en folkeskole og
kom i gymnasiet. Men her reagerede han plud
selig imod, at hans far, som selv led af præstati
onsmani, stadig ville drive ham frem til at yde
mere, end drengen selv havde lyst til. Så ved oprykningsexamen fra næstsidste til sidste klasse i
gymnasiet, ville han ikke svare examinatorerne,
og kom derfor ud af gymnasiet uden studenterexamen. Han blev derefter bankelev.
Som barn og ung havde Michael en særlig
tilknytning til Otto Marstrands første hustru,
filmskuespillerinden Karen Winther, som var
hans mormor2, såvel som til dennes anden ægte
mand3, der var et aktivt og livfuldt og fornøjeligt
menneske. Michael færdedes ofte i deres hjem
og boede i perioder hos dem, og de to havde
ønske om at adoptere ham; men manden døde,
da Michael var 13 år.
Samme år blev Michaels forældre skilt. Det
var var i 1963. Deres mor flyttede fra hjemmet4
og indvilgede i at lade sin mand beholde
forældremyndigheden og at lade Michael og
hans 7-årige lillebror bo hos ham, dels fordi
deres far havde en solid indtægt og kunne give
dem materielt tryggere kår end deres mor, dels
fordi det var ham, som blev boende i børnenes
barndomshjem, så at de ikke skulle flytte derfra.

Hans elskerinde, som boede tæt ved, flyttede kort
efter ind i huset, idet deres far nu havde giftet sig
med hende5. De to skændtes, så det bragede, og
den nye svigermor troppede op for at tage del
i skærmydslerne, så drengenes fornemmelse
af autoritet var temmelig begrænset. De var
heller ikke selv englebørn, men gjorde hvad de
kunne for at drille og irritere. Til deres mindre
operationer hørte, at de med mellemrum byttede
om mellem salt og sukker. Til de større, at de fik
en salpeterbombe til at springe i køkkenet.
Selvom det nye ægteskab på papiret holdt
i 6 år, blev det faktisk opløst allerede i 1968, da
ikke bare den anden kone rejste, men også deres
far selv flyttede ud af huset for at bo sammen
med dén, som blev hans tredie hustru6. På trods
af, at han havde fået forældremyndigheden og
dermed ansvaret, lod han nu drengene i stikken
og overlod dem til leve i villaen uden noget
opsyn af et voxent menneske. Det fik katastrofale
følger.

Hashbulen i Lyngby
Skønt deres far havde påtaget sig ansvaret for
dem, boede de to drenge ganske alene i villaen
i 5 år, fra Michael var 18 og Claus 12 år. Der var
ikke blot stor aldersforskel mellem dem, men
også stor temperamentsforskel og karaktérforskel.
De var stort set overladt til sig selv, for
deres far bosatte sig ikke i nærheden af dem.
Han flyttede i 1968 strax ind hos sin tredie
partner, som han senere giftede sig med; det
var på Dyrehavevej i Klampenborg. Han havde
nu ingen føling med, hvad der foregik i Lyngby,
hverken ved dag, hvor drengene skulle passe
deres pligter, eller ved nat, når mørket havde
sænket sig.
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Samtidig med at sønnerne boede alene
i villaen, oplevede Danmark det såkaldte
“ungdomsoprør”
imod enhver form for
autoriteter. Regler og love var til for de ældre
generationer, de unge kunne klare sig uden!
Hash og andre narkotika blev hverdagskost.
Småkriminalitet blev nødvendig for at klare
indkøbene af stofferne. Man hyggede sig i
fællesskaber, hvor hashpiben gik på stadig
omgang.
Drengenes far lod dem bo alene i
årevis på trods af, at han havde sikret sig
forældremyndigheden. Han har åbenbart været
så optaget af sit nye ægteskab og sin nye bolig
i Klampenborg, at han ikke har evnet at forstå,
hvad han udsatte sine børn for i årene efter
ungdomsoprøret i 1968.
I de 5 år, sønnerne boede alene med
hinanden i Blomstervænget, var Claus en
teenager i pubertetsaldren. Desværre kom han
tidligt i gang med sit hashmisbrug. Han havde
naturligvis ikke i så ung en alder dømmekraft til
at forstå, hvor skæbnesvanger hans afhængighed
af hashen var. Og i hjemmet var der ingen far og
ingen mor, der kunne trække grænser for hans
adfærd, for hans natteliv uden for huset, for
hans samvær med andre unge inde i huset, for
deres hashkonsumtion, for deres alkoholforbrug.
Jamen, der var jo hans storebror? Michael blev
overhovedet ikke accepteret som autoritet af
sin lillebror. Claus gjorde i enhver henseende,
hvad der passede ham. Han var vant til, at han
mellem andre mennesker - også sine forældre og
lærere og kammerater - kunne klare sig ved sin
charme og egenrådighed. Så over for ham havde
storebroren intet at skulle have sagt. Han skulle
være glad, hvis han overhovedet kunne beskytte
sine ejendele mod sin lille brors behov for at
skaffe kontanter til indkøb af stoffer. Selvom han
aflåste sit værelse, brød den lille bror undertiden
ind og stjal fra ham af letomsættelige ting, ikke
mindst sager fra den tids musikindustri.
Michael havde problemer nok med
overhovedet at sørge for, at der var et minimum
af orden i det store hus og at tage sig af et
nødtøftigt vedligehold. Han lærte sig at reparere
vandhaner og skifte pakninger, justere elektriske
installationer, udbedre vaskemaskinen og holde
hvidvask adskilt fra kulørt vask. Han stod for
støvsugning og gulvvask og rengøring i det hele
taget, men det var en næsten umulig opgave, når
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der i huset boede en ustyrlig 12-17 års dreng,
som var komplet ligeglad med det hele, men som
naturligvis over for forældrene gav indtryk af det
modsatte.
Drengenes far, som havde forældre
myndigheden - og forældreansvaret! - , kom
hver lørdag strygende i bil for at forsyne
køleskabet med rugbrød og yogurth og spaghetti
og cornflakes og leverpostej, og hvad der ellers
skulle til for at holde drengene i live; men
hvilket liv? Drengenes menneskelige udvikling
tog han ikke ansvaret for.
Drengenes mor, Merete Marstrand, be
søgte ikke gerne huset, som jo var hendes fra
skilte mands. Men de kom til gengæld meget
i hendes hjem. Hos hende fandt de dén varme
og menneskelighed, som de ikke kunne finde
hos deres far og hans veninde. “Vi kunne altid
komme , - - og hun lyttede altid til, hvad vi sagde,
og kom med gode råd”. Og de “overnattede også
ofte hos hende”. Hun tog også sine drenge med

Michael Marstrand som 14-årig.
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på rejser i sommerferierne til så forskellige
steder som fx. Norge, Mallorca og den lille by
Marstrand, hvorfra slægtnavnet stammer.

Ud af hashbulen og i banklære
Også Michael blev i en periode inddraget i
hashforbruget, men han var i den sag noget af
en forsigtigper, så til syvende og sidst trak han
snævre grænser for, hvor meget og hvor ofte han
turde deltage. Michael blev endnu mere besindig,
da han kom i lære som bankelev i 1971; for han
kunne jo nok indse, at eftervirkningerne af
hashtågerne ikke var forenelige medbankarbejdets
kontante krav til hans hjernefunktion. Derimod
kunne han ikke styre sin lillebror, hvis skolegang
blev temmelig miserabel.
De 5 år, som de to brødre levede alene
med hinanden i Blomstervænget, endte i 1973,
da deres far giftede sig med sin 3. hustru, som
han allerede havde boet sammen med i alle
de 5 år, siden han forlod de to sønner. Nu
købte han i Klampenborg en herskabelig villa,
som tilfredsstillede hans og hustruens sociale
ambitioner. Der blev anskaffet møbler, som kunne
give indtryk af gammel fin kulturarv, og der blev
købt guldindrammede malerier eller rettere sagt:
skinnende guldrammer med billeder indeni. Nu
skulle der også skabes et præsentabelt familieliv,
så Blomstervænget blev solgt, og de to sønner
skulle flytte ind det nye sted.
Det holdt Michael ikke ud ret meget mere
end en uge! For hans fars 3. hustru mente, at
han skulle være opvarter og stik-i-rend-dreng
og håndværker til hendes rådighed på ethvert
klokkeslæt. Efter en halv snes dage flyttede han
ud og boede for sig selv i København; det kneb
for ham at leve af lønnen som bankelev, men
allerede året efter kunne han fint klare sig med
sin egen indtægt, for han blev bankassistent i
1974.
Hans lillebror Claus blev foreløbig i sin
fars nye hjem. Ham var der ingen der overdrog
rollen som altmuligmand, for han var mand for at
afvise den med sin velbegrundede trods og med
sit varme smil. I øvrigt gjorde han militærtjeneste
tjeneste et års tid ved marinen, og 1976-79 var
han i lære som automekaniker. Der tegnede sig

en god vej, men den blev brat afsluttet, for han
blev igen afhængig af hash, forlod hjemmet og
flyttede ind i et slags ungdomskollektiv i Farum.
1 1979 oplevede han en periode af stor uro, hvor
han var ude i en krise med sig selv. Han opgav
pludselig sin læreplads som automekaniker kort
før læretidens slut, kun tre måneder før! Han
havde knyttet sig til en pige8, som imidlertid
opgav ham og brød med ham. En aften, da han
måske var påvirket af hash eller alkohol, eller af
fortvivlelse og rådvildhed, indtraf ulykken; han
kørte sig næsten ihjel og blev så stærkt skadet, at
han aldrig mere kom til bevidsthed; han levede
i 5 uger efter ulykken uden at kunne genkende
noget menneske. Hans mor blev knuget af stor
sorg, som aldrig svandt. Hvad hans far tænkte
om sin måde at forvalte sin forældremyndighed
på fra drengens 12 års alder, fik ingen at vide.

Michael Marstrands to giftermål
Michael fuldførte som 24-årig sin læretid som
bankelev i Den Danske Bank, og her fortsatte
han i 1974 som bankassistent. Men det lykkedes
ham hurtigt at komme ind i bankens edbafdeling. Tiden blev efterhånden præget af den
elektroniske teknologi, som rykkede ind overalt,
så at der blev mindre behov for menneskelig
arbejdskraft. For bankfolk blev der tale om en
kamp for at overleve i bankverdenen. Michael
havde fra begyndelsen satset rigtigt ved at gå ind
i edb-afdelingen, og her sørgede han omhyggeligt
for at udvikle en større og større expertise, dels
gennem mange videreuddannelseskurser, dels
først og fremmest gennem det daglige arbejde,
hvor han var edb-planlægger vedrørende de
systemer, bankens edb-apparatur skulle benytte,
og de opgaver, det skulle løse. 1. ægteskab
opløste da Michael Marstrand havde i 1980
giftet sig med Karin f. Baden-Jensen9, som var
fysioterapeut. Ægteskabet opløstes 1888, og ved
bodelingen havde ingen af parterne midler til at
købe den anden part ud af deres fælles hus, så
begge stod for at måtte opgive hjemmet. Da fik
Michael imidlertid hjælp, ikke fra sin far, men
fra sin mor, så at han kunne forblive i hjemmet.
I 1992 giftede han sig anden gang, det var med
Anne-Marie f. Nyborgl0, der var bibliotekar.
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Kort efter sit 25 års jubilæum forbløffede
Michael banken ved at opsige sit gode solide job;
hans sagkundskab gjorde det muligt for ham at
tage imod fordelagtigere stillinger i andre højt
avancerede virksomheder.
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Noter vedr. Michael Marstrand (f. 1950)

1 Bevarede slægtnavnet
Navneskiftet for familiens 4 medlemmer, dvs. for Michaels
forældre og ham selv og hans lillebror, kan synes indviklet,
men er i virkeligheden ganske simpelt: Som familie havde
de alle 4 oprindelig båret efternavnet Christensen, men
ingen af dem beholdt dét navn. Michaels mor tog som 40årig sit pigenavn tilbage og hed på ny Merete Marstrand.
Michael (f. 26. jan. 1950, døbt i Holmens k.), hed oprindelig
Michael Marstrand Christensen, men fik i 1972 bevilling til
at lade sin fars efternavn Christensen bortfalde og at bevare
sin mors slægtnavn Marstrand som sit efternavn. Michael
Marstrand var herefter dén, som førte slægtnavnet videre.
Michaels far hed oprindelig Christen Knak Christensen.
Hans navn reduceredes til Christen Knak, da han ligeledes
i 1972 fik tilladelse til at bortkaste efternavnet Christensen
med virkning også for hans umyndige yngste søn, som var
døbt Claus Knak Christensen, men som herefter hed Claus
Knak (1956-1979). Derved fik de to brødre ikke samme
efternavn. Michael Marstrand er det eneste oldebarn med
slægtnavnet Marstrand efter dén Troels Marstrand, der
grundlagde Glud & Marstrand.
2 Hans mormor
Karen Winter (1900-1989) var fra 1926 til 1937 gift med
Otto Marstrand. Eneste barn: Merete Marstrand (f. 1929)
3 Hans mormors 2. mand
Peter Aagaard (1896-1963).
4 Deres mor forlod hjemmet
Merete Marstrand, datter af Karen Winther og Otto M., blev
skilt fra Christen Knak i 1963; skilsmissen gennemførtes
hurtigt på grund af hans utroskab; og allerede samme år
1963 forlod Merete hjemmet og giftede sig på ny som
fortalt i texten.
5 Deres far giftede sig 2. gang
Christen Knak giftede sig strax m. Eva Weigel det flg. år,
1964. De blev skilt i 1970, men separeret allerede i 1968,
da både hun og han forlod hjemmet. Dermed forlod han
også de to drenge, han havde påtaget sig ansvaret for. Han
flyttede med det samme i 1968 sammen andetsteds med
Birthe f. Grün.
6 Hans fars 3. hustru
Christen Knak giftede sig 1973 med ovennævnte Birthe
Grün, som han allerede havde levet sammen med i 5 år.
7 Kunne altid komme
Brev 2. aug. 1998 fra Michael Marstrand til bogens
forfatter.
8 Knyttet sig til en pige

Claus Knak (1956-1979) havde med en anden pige, den
19-årige Lisbeth Riisbjerg Thomsen, fået en datter: Stine
Risbjerg Thomsen, f. 1975.
9 Karin Baden-Jensen
Michael Marstrand blev i 1980 viet på Gladsaxe Rådhus
til Karin Baden-Jensen, f. 1953 (Søborggård, Gladsaxe).
Opvoxet i Buddinge. Student 1972 (Gladsaxe Gymn.).
Uddannet på Fysioterapeutskolen i Kbh., afgangsexamen
1977. Ansat som fysioterapeut på Kbhs. Kommunehospital
1977-1986, derefter på omsorgscentret Egegården i
Gladsaxe, fra 1994 leder dér af fysio- og ergoterapien. Hun
blev skilt fra Michael Marstrand 1988. Deres sønner, Mads
og Mik Marstrand, forblev boende hos hende, også efter
at hun giftede sig (1991 Egebjerg) med Hans Schlichter
(f. 1946). Hendes far var Niels P. Baden-Jensen (1915
Hobro-1998 Bagsværd), søn af bogholder Jens Jensen
(1887 Juelsminde-1972 Risskov) og Karen Baden (1891
Visborg v. Hadsund 1974 Risskov). Præliminærexamen,
i handelslære (kolonialvarer en gros), Handelshøjskolen
i Århus, examen som fransk korrespondent, sluttelig HD.
Niels Baden-Jensen etablerede sig i Søborg og Herlev som
grosserer i autolak og andre farveartikler til bilværksteder
og autolakerere. I sin fritid var han en drivkraft i Frivilligt
Drenge Forbund (FDF). Det var blevet stiftet i 1902,
altså førend spejderbevægelsen kom til Danmark, og
havde desuden større tilslutning end denne igennem
århundredet. Ikke bare antallet af drenge, også deres
sociale rod var forskellig. Man sagde ikke uden grund, at
spejderbevægelsen var for bourgeoisiets børn i Hellerup
og Charlottenlund, men FDF var for dem, som voxede
op i Vesterbros og Nørrebros baggårde. Foruden at have
et markant socialt sigte, havde FDF også et nationalt
præg; ikke uden grund bar drengene Danebrog i deres
uniformsskjold; man solidariserede sig med de danske,
som boede i Flensborg og det øvrige Sydslesvig, og fik
oprettet talrige afdelinger dernede af FDF, som blev en
vigtig side af det danske kulturelle liv syd for grænsen.
FDF havde i hele Danmark utallige drengeorkestre, som
var en selvfølgelig del af dets arbejde. Niels Baden-Jensen
var medstifter af FDF i Gladsaxe, senere kredsleder. Han
grundlagde Gladsaxe FDF-orkester, som han selv ledede
igennem mange år. Han var en god pianist; og i den
broderorden, han var medlem af, akkompagnerede han
sangen og sørgede i det hele taget for den musikalske
side af ordenens samvær. Han blev gift 1939 med: Ellen
Søndergaard (f. 1915 Hellerup), uddannet korrespondent
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i engelsk og fransk, dtr. af smed og mekaniker Christian J.
Søndergaard (1886 Hjerm v. Struer-1954 Hellerup), g. 1913
(Kbh. Garnisons) med Ingeborg Andersen (1884-1972)
10 Anne-Marie Nyborg
Michael Marstrand blev 2. gang gift i 1992 på Søllerød
Rådhus med Anne-Marie Nyborg. Hun var født i 1950
som datter af bankbestyrer Jens-Egon Nyborg (f. 1922) og
bibliotekar Karen Elisabeth f. Hansen (f. 1922). Selv var

Anne-Marie Nyborg også bibliotekar, med en chefstilling
i Søllerød.

Slutnote
I sit første ægteskab fik han to sønner (7. slægtled):
Mads Marstrand (f. 1982) og
Mik Marstrand (f. 1985).

Tv. Mads Marstrand (f. 1982) og th. Mik Marstrand (f. 1985) med deres far. Begge studenter. Foto 2003.
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DEN YNGSTE MARSTRAND-UNIE

Den stammer fra den yngste af “de 5 Marstrand-brødre”, Theodor, og den udgøres af hans yngste søn
Tobias (1862-1946) og dennes efterkommere med slægtnavnet Marstrand.

3. slægtled

Tobias Marstrand (1862-1946)
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Thor Marstrand (1896-1967)
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Troels Marstrand (1919-1992)
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3.

Theodors yngste søn
TOBIAS MARSTRAND
(1862-1946)

slægtled:

Ungdomstid og Amerikatid

357

Smed eller bager? Digter eller skuespiller?
Først farende svend i Europa, så etableret bagermester
Et ny kvinde forhexede ham

En opsigtsvækkende artikel om det forhexede par
Konflikt mellem parterne

Tobias efter hjemkomsten til Danmark

362

Den første chance
Den anden chance

Broren Sophus
Marianes omflakken i Amerika

Mariane i Danmark som foredragsholder
Tobiases liv som nygift 80-årig - og hans død ved gasforgiftning

Henvisninger og noter
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Ved Tobiases fødsel i 1862 såe alting lyst ud. “Mine Forældre havde ventet sig meget af den kom
mende Tid; Far var nemlig Indehaver af en Værktøjsfabrik, beliggende paa Amerikavej'. Han var nylig
kommen hjem fra en Udenlandsrejse og et længere Ophold i England, hvor han havde søgt Oplysning
og Uddannelse i sit Fag, og skulle nu rigtig til at tage fat. - Pludselig blev han angreben afen snigende
Kræft og i Løbet af et halvt Aar slukkedes Livets sidste Gnist. Mor sad med 7 ukonfirmerede Børn, og
jeg, den yngste, var kun et halvt Aar”. *
Den afdøde havde været den yngste af de 5 Marstrand-brødre; nu kom hjælpen fra den
næstyngste af brødrene, børnenes yndlingsfarbror, den vidunderlige Onkel Troels. Han var selv enke
mand og havde 6 børn, nu kom der 7 til.

Ungdomstid og Amerikatid
Tobias fik et vidunderligt barndomshjem hos
Onkel Troels på hans landsted Fredholm ved
Helsingør, hvor det altid vrimlede med børn og
unge, og hvor have og frugtplantage, mark og
skov omgav det store hjem.
Men som ung kunne Tobias ikke finde
vej i livet. Han prøvede for meget og forelskede
sig for meget og nassede på sine mere velstillede
brødre. Han var et sødt og romantisk og forvirret
menneske.

Smed eller bager? Digter eller
skuespiller?
Først skulle han være smed, og som 15-årig kom
han derfor i smedelære hos en landsbysmed ved
Skælskør2. Men det var mere spændende at besøge
bønderne: “Fra min Barndom har jeg interesseret
mig for alt, der har med Skuespil at gøre, saa det
varede ikke længe, før jeg gik ud om Aftenen og
læste højt af Hostrups Komedier og lignende. Vi
blev fine Venner, og jeg blev altid budt det bedste
Huset formaaede. Intet Steds er der mere hyggeligt
end i en lukket Bondegaard en Vinteraften, naar
alt er stille og Bøgeknuderne buldrer i Ovnen. Mere
interesserede Tilhørere skulde man den Gang lede
længe efter. Men nu har man jo Badio i hver en

Husmandshytte, saa nu vilde jeg vel neppe have
haft megen Glæde af det”.»
Som så mange unge mennesker mente
han, at han var digter. Denne mening beholdt
han hele livet til trods for, at hans talrige ud
gydelser ikke var bedre end de lejlighedssange,
som var temmelig typiske for Marstrand-slægten
på hans tid. I moden alder skrev han sin lev
nedsberetning mest på vers, og store dele af den
er i denne stil:
“Vi har en Rigdomskilde i vore Minder, thi
hele Livets Mening ligger gemt deri.
Hver Sorg hver Nød og Fare, vi mødte paa vor
Sti,
det var ej Modgang bare, som dermed var forbi.
Nei, det blev gemt i Sjælen og satte dér sit Spor,
blev os for Eftertiden en Rigdomskilde stor”.

Skuespiller ville han også være. “Men
jeg havde ikke Energi til at trodse Familiens
Modvilje. Min Bror Jacob mente, at jeg havde
kun Udsigt til at blive en 4de Rangs Skuespiller,
skøndt jeg den Dag i Dag troer, at det er det
eneste, som jeg virkelig har egnet mig til. Jeg el
sker at læse for andre og har følt Mors og andre
Tilhøreres Hjerter slaa i Takt med mit”.*
Som 17-årig gjorde han svendestykke som
smed og fik ansættelse hos en fætter, der var
en af Marstrand-slægtens industrielle pionerer.
Malerens søn, Poul, havde få år tidligere opnået
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borgerskab i København som jernstøber og ma
skinfabrikant, og sammen med en kompagnon
havde han købt en fabriksejendom på vestsi
den af den nuværende Vesterfælledvej. Her hos
“Schmidt og Marstrand” fik Tobias arbejde i
værkstederne.
Bager? Pludselig holdt han op som maskinsmed og gik i bagerlære hos bagermester
August Harder på Nørrebrogade. Med datidens
mangel på regler gik det sådan til, at han fik
svendebrev efter bare et halvt år, hvor han til
gengæld arbejdede uden løn. “Bageriet var en
skummel Kælder. Aftalen var, at jeg skulde
være % Aar i Lære, mod at jeg ingen Løn fik.
Man havde aldrig en Fridag. Søndag var som
Hverdag, kun med den Forskel, at om Søndagen
havde vi dobbelt saa meget at lave”. “Jeg løb
om med bare Ben i Tøflerne, naar jeg ikke lige
netop traadte Bugbrødsdeigen. Først flere Aar
efter blev Deigmaskiner indført og lovbefalet. Vi
vadskede altid Fødderne, naar vi havde været i
Deigen; men aldrig før, det var der ikke Tid til”.*
Oplysningen er forbløffende, fordi en dejælte
maskine forlængst var blevet opfundet allerede i
1809-1810 af den danske Marstrand-slægts stam
far, dén Nordmand, der på det grundlag fik privi
legium som rugbrødsbager fra 1810 i Silkegade i
København. Han var Tobiases farfar.
Som digter havde Tobias næppe nogen
fremtid, men skuespiller kunne han måske stadig
blive. Faktisk havde han svendebrev både som
smed og som bager, så der var noget at vælge
imellem. Han valgte at være bagersvend hos sin
storebror Jacob, den senere borgmester, i hans be
rømte brød- og kiksfabrik i Købmagergade, og her
blev han i 5 år. Så brød han op.

Først farende svend i Europa, så
etableret bagermester
Da Tobias var 25 år, drog han sydpå ud af landet,
han “gik på valsen” i to år som “farende svend”.
Han arbejdede sig frem gennem Tyskland, boede
længe i Dresden og kom til Østrig med Insbruck
og Wien, og sammen med en dansk kammerat
drog han til Svejts. Dér havde han en højst ube
hagelig oplevelse:

Den yngste linie

I Luzern traf de en gæstfri dansk uhrmager: “Hvis vi hentede ham ved Middagstid, saa
ville han give en Middag. Allwright, vi gaar der
hen, stiller os op uden for Vinduet; da pludselig
kommer én hen til os og siger, at vi skal passere
Gaden. Jeg siger: “Hvorfor? Vi staar og venter paa
en!”. “Passér Gaden, det er Politiet”. Han skub
bede os foran sig paa en meget brutal Maade,
indtil vi naaede Politistationen. Her hundsede
de atter med os, kaldte mig for ein niederträchti
ger Verbrecherfysionomie og meget andet. Vi blev
klædt affra Top til Taa, forhørt i hver sit Værelse.
Der var bleven udsendt et Signalement over to
undvegne Fanger, hvoraf den ene skulde have et
meget kønt Ansigt, det var dét Signalement, som
skulle ligne mig, men jeg ved ikke, hvor de fik mit
Forbryderfysionomie fra. Middagsmaden blev vi
snydt for, vi skyndte os at komme ud af Landet
hurtigst mulig”. *
Da Tobias var kommet hjem som 27-årig,
ejede han ikke en skilling. Men han vænnede sig
gennem hele livet til at regne med hjælp fra sine
dygtige og succesrige brødre. De købte en god
bagergård, som var til salg på Østerbrogade.
Han havde truffet sin store kærlighed,
Anna3. Hun var en begavet og kundskabsrig pige,
som var åndeligt vågen og bragte ham ind i en
fortrinlig familiekreds. Desuden var hun praktisk
anlagt. Så mens han ledede selve bageriet med
et par svende, bestyrede hun bagerbutikken.
“Brødet var første Klasses, og Ekspeditionen var
om muligt endnu bedre, og vi trak derfor fler og
fler Kunder til. Annas friske Kinder, straalende
Humør og store Elskværdighed og (hendes søster)
Maries lynsnare Ekspedition og Begnefærdighed
glædede Folk. Især blev Glæden stor, da vi fik
Vished for, at Familien i nær Fremtid skulle
forøges.
Vi længtes mod den glædelige
Begivenhed”.* Men den kom ikke. Barnet var
dødfødt, og Anna døde efter 2 måneders lidelser.
“Hermed var mit Livs bedste Tid forbi”.

En ny kvinde forhexede ham
Hans sorg blev dog efter et års forløb overdøvet
af, at han mødte en pige, som efterhånden trak
ham ind i et dramatisk liv. ”De mørke Lokker bru
sede om Hovedet, Kinderne var ægte røde som en
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nyudsprungen Rose, de brune Øjne straalede saa
varmt, at de kunde faa en død til at vaagne. Jeg
hentede hende hver dag fra Theateret, Casino,
hvor hun var ansat som Elev. Jeg var stærkt forel
sket og følte mig som Prinsen i Eventyret”. * - Men
han blev advaret. “Alle raadede mig fra at indgaa
dette Ægteskab; og alle søgte at fremstille os for
hinanden i saa daarligt et Lys som muligt for at
faa os til at opgive hinanden. Men alle advarende
Røster var forgæves; jo mere der arbejdedes imod
os, des fastere holdt vi paa hinanden. *
Hangiftedesig 1893 medMariane Thorson4,
og det blev begyndelsen til et omtumlet liv og et
stormfuldt ægteskab. “Vi førte et selskabeligt Liv.
Min Hustrus Theatervenner vedblev at være vore
Gæster, og hver Onsdag havde vi aabent Hus,
hvor alle vore Venner kunde komme. Der blev
serveret koldt Bord med varm Ret, Cigarkassen
stod altid aaben, Toddyerne dampede, og Flirten
flimrede over det hele. Naar vi ikke havde frem-

Mariane f. Thorson blev et skæbnesvangert bekendtskab for Tobias

Marstrand. Målt i tid var de kun sammen i få år. Men hun kom til at
ødelægge hele hans lange liv. Her er hun fotograferet med deres

førstefødte søn Thor i 1899, da hun forlod drengen og hans lille bror
og rejste til Amerika, hvor hun opholdt sig i mange år.

mede, var vi næsten altid ude paa Café, ja vi
levede et Liv i Sus og Dus, som tilsidst gjorde
os trætte og ugidelige. Samtidig forsømte vi
Forretningen, og jeg kom dybere og dybere i
Gæld”A
Der var kun gået et år på denne måde, da
de fik deres første søn, Thor, og det vakte opsigt,
når Mariane holdt drengen ud fra et vindue og
lod ham tisse ned på Østerbrogade. Tre år senere
fødte hun den anden, Hans. Men ægteparrets ud
svævende levevis havde irriteret folk på Østerbro,
så der kom færre og færre kunder i bagerbutik
ken. Indtægterne kunne ikke dække udgifterne,
og ægteparrets enorme forbrug havde efterladt
dem i bundløs gæld. De måtte forlade bageri og
hjem og børn. “Efter en stærk Nedgangsperiode,
hvor jeg forgæves søgte at give enhver sit, maatte
jeg opgive og overlade Forretningen til en anden
efter Akkord med mine Kreditorer. Hele mit yn
dige Hjem, som jeg og Anna Stykke for Stykke
havde samlet sammen, og som derfor havde stor
Affektionsværdi for mig, blev nu splittet og solgt
ved Auktion”.»
I Marstrand-slægten havde man opgivet
at få nogen fornuftig indflydelse på Tobias; man
måtte finde sig i sagernes gang. Hans 77 år gamle
mor, Mathilde f. Tjaden, som boede hos hans bror
Troels, fulgte åndsfrisk med i alle spørgsmålene
og var fortvivlet: “Tobias er jo nu færdig derude
paa Østerbro, det er ham umuligt mere at klare
sig, saa Kreditorerne standser nu Forretningen
og overtager den selv for paa den Maade at faa
deres Tilgodehavende inddraget. Alt bliver solgt,
og Bestemmelsen er, at de skal tage til Amerika og
søge at bane sig Vej dér. Tobias er jo stor og stærk,
han kan arbejde og vil ogsaa gjerne arbejde. Men
med Mariane ved sin Side, som aldrig har støttet
ham, vil det frembyde store Vanskeligheder. Hun
vil bogstavelig ikke gjøre andet end at more sig
og pynte sig, og har kostet ham uhyre. Om de
to smaa prægtige Drenge skal rejse med eller
blive her, er endnu ikke afgjort. Desværre er jeg
for gammel til at tage mig af Børnene; ellers var
det dog bedst, om de blev her, til Forældrene fik
et Hjem. Nu skal de forlade deres kjønne Hjem
og en udmærket Forretning ved egen Skyld og
Efterladenhed og drage ud paa det uvisse i
den vide Verden. Gud hjælpe dem, de kan ikke
selv!”5 Tobiases ældste bror, borgmester Jacob
Marstrand, skrev den 12. juli 1899 sagtmodig
og kortfattet til sin datter: “Idag rejser Tobias
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og Mariane til Amerika. De har sat alt overstyr
og efterflader en stor Gjæld og deres Børn”6.
Tobiases næstældste bror Troels Marstrand d.y.,
den velhavende medejer af køkkentøjsfabrikken
Glud & Marstrand, var rasende, men betalte sin
part af gildet og tog ægteparrets ældste søn, den
5-årige Thor, i sit hus. Den yngre søn Hans kom
i huset hos Marianes bror på Bornholm.
Parret rejste fra Europa til den nye ver
den med dampskib i juli 1899. Rejsen varede et
par uger. Ombord gjorde de bekendtskab med
“enkelte intelligente og flere interessante Folk, blandt andet en Nordmand, som havde arbejdet
sig op fra Bogtrykker til Redaktør af et dansk
amerikansk blad, som udgik i Brooklyn”.* Dette
bekendtskab fik en uventet konsekvens; redaktø
ren fik den fortællelystne Tobias til at plapre løs
om sit hidtidige liv, og hos andre passagerer blev
redaktøren forsynet med en masse detaljer.

ner 50 Kr., kan man ikke være bekjendt at bruge
mindre end 75.

Efter dét Princip gik det nok saa strygen
de, navnlig da Fruen hjalp saa flinkt til! Hun var
noget ret ejendommeligt. Strax af Ydre maatte
hun falde enhver i Øjnene, hvor hun viste sig,
høj, brillant skabt, med en kjæk og selvsikker
Gang og pragtfulde Ben, der vakte Furore paa
Strøget, med en trodsig Opstoppernæse og store,
spillende, mørke Øjne, der bogstavelig talt slog
en Klo i enhver.
I sin Tid var hun blevet smidt ud af
Sprogforeningen* paa Grund af overdreven
Flirt. Senere var hun Koristinde (dansepige)
ved Kasino. Saa snuppede hun det gode Parti,
blev Fru Marstrand og gav sin Mands Penge
lige saa gode Ben at gaa paa, som dem hun selv
promenerede - - ved Teaterpremierer, Trav- og
Cyklevæddeløb m.m.

En opsigtsvækkende artikel om det
forhexede par
Nogen tid efter, at skibet var kommet til Ny York,
skrev han en stor artikel7 om Tobias og Marianne
i sit blad. Den er så morsom og nærgående og
fræk, at den ikke bør gå i glemmebogen.
“Den bekjendte kjøbenhavnske Bager
mester Tobias Marstrand fra Østerbro samt hans
ikke mindre bekjendte Hustru, født Thorsen, har
sagt Danmark Farvel for at rejse til Amerika.
Derovre vil de to mærkelige Mennesker begynde
etnytLiv, der mulig bliver bedre ogforhaabentlig
ikke mindre muntert. Alle Kjøbenhavnere kjendte
de to; ikke faa vil med Deltagelse høre om deres
Forsvinden, thi de havde en talrig Vennekreds.
Humør havde de begge, snarere for meget end
for lidt.
Tobias Marstrand er Broder til den “sto
re” Bagermester og Borgerrepræsentant Jacob
Marstrand, der havde sat ham i Vej og spædt
til, naar han var i Bekneb. Monsieur Marstrand
var besynderlig ofte i Bekneb. Han var en glad
Herre, der satte megen Pris paa et godt Bord,
et godt Glas Vin og diverse andre af Livets
Behageligheder, - en høj, flot, velbygget Fyr. Han
havde dét Forretningsprincip, at naar man tje-
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Tobias Marstrand med sønnen Thor. De er fotograferet, da han i 1902
vendte alene hjem fra Amerika. Tobias fik lov at bo i sin bror Troelses
store hus på nordsiden af Peblingesøen, hvor drengen i forvejen

boede med en masse andre slægtninge.
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Selv var Fruen ivrig Cyklistinde og frem
viste et Par Cyklebenklæder af en flattérende
Stramhed, der et Par Gange bragte hende op i
den offentlige Politiret. Her forsvarede hun sig
djærvt: “Min Mand har selv givet mig Lov at
gaa saadan klædt, og mine Ben maa da nærmest
henhøre under min Mand!”
I Ægteparrets Hjem paa Østerbro mød
tes en Kreds af Kjøbenhavns Bohemer og glade
Løjtnanter fra den nærliggende Husar-Kaserne.
Ingen kunde for Alvor blive vred paa hende.
Hun var naturlig, ligefrem, fordomsfri og ægte.
Nu er det som sagt slut med Herligheden.
Underskuddet blev for stort, Situationen blev
uholdbar for Hr. Tobias. Saa rejste han og Konen
til Amerika ”.
Dampskibet “Norge” var efter tidens for
hold et stort skib, “der var et livligt Folkeliv om
bord, omtrent som i en Provinsby med Inddeling
i Rangklasser”.* De, som kun havde haft råd til at
købe billet på 3. klasse, boede elendigt og havde
ikke adgang til øverste dæk med den smukke pro
menade og den vide udsigt over havet. Tobias og
Marianne rejste ikke som fattige emigranter, men
sammen med velhavende folk; for som sædvan
lig havde hans brødre ikke nænnet at lade ham
sejle sin egen sø, tværtimod købte de billetter til
det unge par på 1. klasse, “saa denne Rejse blev
mere som et skønt Eventyr end som en passende
Indledning til den strenge og alvorlige Tid, vi skul
le gaa ind til. Ombord blev der drevet forskellige
Friluftsspil, som Mandskabet satte i Scene, naar
Vejret og Bølgeslaget var nogenlunde roligt. Om
Aftenen spillede en eller anden af 3die klasses
Passagerer Harmonika eller Violin; da blev der
dansetpaa Dækket”.» - “Vi levede som Baroner og
fik den herligste Mad mange Gange om Dagen ”. *
I Ny York fik piben en anden lyd. For
at overleve måtte Tobias arbejde hårdt under
skrækkelige forhold som havnearbejder; senere
blev han bagersvend. Marianne var uddannet i at
give massage til patienter med reumatisme eller
rygsmerter; men efter en arbejdsdag var hun ofte
så ødelagt, at det var, som om hun selv havde på
draget sig sygdommen, så Tobias måtte massere

hende fra hoved til fod for at få hende til hæg
terne. I perioder led de nød og havde undertiden
ikke råd til mad.

Efter et år i Amerika fødte Mariane sin
tredie søn. På hospitalet skulle hver nyfødt
have et navn. Da lægerne ikke kendte andre
danske navne end Hamlet, gav de ham dét navn,
og det beholdt han. Den lille familie boede i
en skummel baggård og hutlede sig igennem
tilværelsen.

Konflikt mellem parterne
Nu kom der konflikter i ægteskabet.
“Paa den Tid lærte vi en dansk Snedker
at kende. Han var Specialist i Parketgulve og
tjente gode Penge. Han var i mange Maader en
god Mand, men mod mig viste han sig som en
Slange. Han var den eneste danske i Amerika,
som vi var kommet til at synes om. Jeg var efter
haanden kommen til at holde af ham, og derfor
kunde den Plan lykkes, som han saa energisk
arbejdede paa. Marianne og denne Snedker i
Fællesskab bebrejdede mig, at jeg ikke vilde reise
hjem til Danmark og forsøge paa at starte et Bageri
igen. Jeg passede ikke til Amerika, sagde han, og
det var sandt. Han tilbød at laane mig Penge, saa
at jeg kunde komme hjem, og jeg kunde skylde
ham dem, saa længe jeg vilde. Jeg vilde imidler
tid ikke rejse; men de bebrejdede mig det saa
længe, at jeg til sidst gav efter, laante Pengene
og tog hjem. Mary sagde, at hun magelig kunne
klare sig, indtil jeg sendte Bud efter hende, og
da vilde hun straks komme. Mary opholdt sig
med sin Dreng Hamlet, som da var 1 Aar, hos
to Damer. Hun ernærede sig som Massøse og
Damefrisørinde og mente sagtens at hun kunde
klare sig. Hun kunde jo, sagde hun, aldrig kom
me til at lide Nød, da Snedkeren straks vilde
træde til. Ja, Venskab forpligter, sagde han. Vi
havde en oprivende Afsked” ».
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Efter små tre år vendte Tobias som 40-årig hjem til Danmark fra Amerika i 1902. “Da jeg efter 12 Dages
Rejse strøg ind i Københavns Havn, hvor min Bror Sophus stod med Thor højt løftet i sine Arme,
da græd jeg af Glæde”*. Thor var nu en dreng på 8 år. De fik nu alle lov til at bo i det Marstrandske
familiehus i Ewaldsgade ved på Peblingedosseringen.

Tobias efter hjemkomsten til Danmark

Nu skal vi kort gennemløbe præcis 25 år fra 1902,
da han vendte hjem fra Amerika indtil 1927, da
han begyndte en slags otium hos en bror, der var
enkemand. Disse 25 år er hans manddomsår, fra
han var 40 til han var 65. men det blev en usik
ker og ussel manddomstid.
Der blev gjort to forsøg på at få ham i gang
som bagermester med eget bageri, og de, som
skød penge i forsøgene, var naturligvis hans to
velhavende brødre; den ene var Jacob Marstrand,
som ejede den store Købmagergade-virksomhed,
der ikke mere blot var et bageri med hvedebrød
og kiks som specialiteter, men havde udviklet sig
til en brødfabrik med tyve bagervogne og lige så
mange udsalg; den anden var Troels Marstrand,
som sammen med kompagnonen Glud drev den
succesfulde fabrik for emaljeret køkkentøj, deri
blandt den berømte kaffekande “Madam Blaa”.
De var begge to meget velhavende.

Den første chance
“Jeg havde ved Brødrenes Hjælp begyndt et
Bageri paa Gi. Kongevej; men Husleien var altfor
stor til dén Omsætning, der var; og da jeg havde
den gamle grundmurede Forretning ligeoverfor,
som lededes af Bagermester van Hauen, som
sendte 500 Pakker Morgenbrød ud til private,
saa var al Konkurrence umulig. Van Hauen laa
imidlertid under Ombygning og havde Brug for
et Bageri i Mellemtiden; han lejede mit, hvorved
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jeg reddede et halvt Aars Husleie, saa at jeg slap
nogenlunde helskindet fra den Historie”». Den
varede kun fra 1904 til 1905.
Han blev mere og mere forfalden til
spiritus, og hans drikfældighed blev så stærk, at
hans brødre forlangte af ham, at hans søn Thor,
som nu var 11 år, skulle fjernes fra ham. Det var
sikkert den initiativrige Troels Marstrand, som
bestemte detaljerne og sørgede for det praktiske.
Drengen kom på en god og human kostskole,
hvor han havde det godt. Desuden forlangte
brødrene af Tobias, at han igen skulde indmeldes
i en afholdsforening.

Den anden chance
Tobias fik i 1910 en anden chance af sine brødre.
De lånte ham påny penge, så at han kunne
købe et bageri på H.C. Ørstedsvej tæt ved den
daværende dobbelte jernbaneoverskæring . “Jeg
havde sikret mig en ung Dame; hun var 24 Aar
og havde været i Bagerforretning før. Da hun var
bange for, at hun var for ung og derfor ikke vilde
faa Pladsen, angav hun sin Alder til 28 Aar.” • ,
- der hørte en bolig til bageriet, og dér var hun
husbestyrerinde.
“Forretningen gik kun daarligt, og det
kneb ofte med at betale Regningerne. Det hænd
te da et Par Gange, at hun for at hjælpe mig ud
af en Forlegenhed, tilbød at give mig sin Løn
tilbage, hvis det kunde klare Skærene. Hvad
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Under, at jeg derfor kom til at sætte stor Pris paa
hende, ja efterhaanden kom til at holde af hende
og tænkte mig Muligheden af engang at kunne
gøre hende til min Hustru. Men det var og blev
umuligt at overtale Mariane i Amerika til at give
mig fri” • .
“Efter at have drevet Bageriet et Aar'°
maatte jeg 1911 opgive igen. Den unge Dame,
Nille, fik Plads hos en anden Bager” • . “Men
vi tabte ikke hinanden af Syne” *. Om Nille"
skal vi senere høre mere. Men for Tobias gik det
elendigt i mange år som bagersvend.

Broren Sophus
Til sidst kom der hjælp fra hans yngste bror
Sophus Marstrand, som var arkitektuddannet
og var bygningsinspektør i Valby. På grund af de
mange udstykninger og det voxende antal nye
parcelhuse, var arbejdet næsten uoverkommeligt
for bygningsinspektøren, og han fik derfor i 1923

ansat sin bror Tobias til at hjælpe sig ved de
mange opmålinger af nye parcelhusgrunde. Det
var et afvexlende arbejde, som interesserede
Tobias og gav ham lidt mening i tilværelsen
pg et godt arbejdsfællesskab. I det selskabelige
liv og i familielivet kunne hans letsindighed og
uansvarlighed omsættes til et velgørende humør
og et smittende lyssyn på tilværelsen, så at han
optrådte som et glimrende familiemenneske,
hensynsfuld og let at omgås. Han var både
underholdende og poetisk anlagt.
Nu var der efterhånden gået et kvart år
hundrede, siden han var kommet tilbage fra
Amerika. Hans to drenge i Danmark var blevet
voxne i løbet af de 25 år., men over for dem havde
han ikke betydet ret meget som far. Den ældste,
Thor, som var 8 år ved hans tilbagekomst, boede
kun hos ham et par år under skiftende forhold.
Som 11-årig kom han på kostskole i Magleby
på Møen takket være aldrig svigtende støtte fra
Tobiases brødre. Den anden søn, Hans, var ved
afrejsen til Amerika kommet i pleje som 4-årig
hos Marianes bror i Åkirkeby, den vidtberejste og
meget anerkendte læge Thorvald Thorson, og dér
blev han. Den tredie søn, Hamlet, havde Tobias
efterladt som 1-årig i Amerika hos Mariane.

Marianes omflakken i Amerika

Tobias Marstrand, ca. 1915.

Mariane kom vidt omkring i den nye verden,
efter at det var slut med forholdet til den sned
ker, som fik Tobias til at rejse hjem. Hun levede
af at være massøse (uden den sexuelle mening,
som ordet senere fik) og damefrisør, og det gik
tilsyneladende godt. “En Tid fik hun Ansættelse
ved et stort omrejsende Skuespillerselskab som
Masseuse, Frisørinde og Selskabsdame for
Direktricen, som berejste alle de store Byer i hele
Nordamerika, og hun fik på den Maade alt at se i
de forskellige Stater. Hun spillede ogsaa mindre
Roller og gjorde god Fyldest.
“feg fik mange Breve fra hende”, har Tobias
berettet. “Nu havde hun lært en Mand at kende,
som elskede hende over alt paa jorden. Hun bad
mig derfor om ikke at lægge Hindringer i Vejen
for hendes Lykke, naar hun nu søgte Skilsmisse,
jeg gav mit Samtykke skriftligt, men saa kom der
Bud, at den elskede var død, og nu elskede hun
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mig igen, og jeg var jo dog hendes Børns Far. Hun
tog sin Skilsmisseansøgning tilbage og har bestan
dig senere nægtet sit Samtykke til Skilsmisse fra
mig, skøndt jeg to Gange har ansøgt om det”.*
Men spørgsmålet om skilsmisse var
ikke så enkelt, som Tobias gerne ville give det
udseende af. Mariane havde god grund til at være
uenig med Tobias i den sag. Derom skrev hun til
hans bror Troels: “Tobias forlanger, at jeg skal
fraskrive mig mine to Sønner Thor og Hans. Hvad
Ret har han til mine Sønner, - en Mand uden
Karakter, uden Forstaaelse af Ordet Forpligtelse
til at opdrage Drenge. Mit Ægteskab har været
ulykkeligt fra Begyndelsen til Enden, feg er glad
ved at blive fri; Familien Marstrand har ikke bragt
mig Lykke. Saasnart jeg gifter mig igjen, agter jeg
at tage Thor herover (han var 10 år) og opdrage
ham her. Hans kan blive hos Dr. Thorson og hans
Hustru. Haaber, I vil forklare Tobias, at han ingen
Ret har til mig og mine”.
Tobias trængte faktisk til at opnå skilsmisse.
For han fandt kærligheden i et langvarigt forhold
til den unge pige, som han havde ansat i 1908,
da han for en kort tid fik et bageri og et hjem på
H.C. Ørstedsvej. Nille og han holdt sammen i 14
år, men hun ville ikke fortsætte med at være hans
elskerinde, hun ville leve i ægteskab med ham.
Og da Mariane og Tobias ikke kunne blive enige
om skilsmisse, brød Nille af og rejste i sin sorg
bort fra København. Men kærligheden mellem de
to visnede ikke, og efter 33 års forløb, da Mariane
var død, fandt de sammen igen og giftede sig i
deres høje alderdom.

Mariane i Danmark som fordragsholder
I Amerika havde Mariane altid drengen Hamlet
hos sig, og det er noget af et under, at hun klarede
at sørge for ham under sin omflakkende tilvæ
relse i Amerika. Men da Hamlet var knap 10 år,
bestemte hun at afslutte sit omstrejfende liv.
Hun og drengen rejste til Danmark, men
det var ikke for at genoptage forbindelsen med
Tobias. Tværtimod kom hun hertil for at være
sammen med en anden mand.
Hun havde været her i flere måneder, da hun
sammen med Hamlet opsøgte Tobias, ikke i
hans hjem, men på hans arbejdsplads. “Mariane
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kom en skønne Dag anstigende i Bageriet paa
Købmagergade med Hamlet ved Haanden.
Hamlet var i Forvejen indtaget imod mig, og da
han saa mig i en smudsig Bagerdragt med bare
Fødder i Tøflerne, maalte han mig med et forag
teligt Blik, jeg aldrig glemmer. Had og Skræk lyste
ud af hans Øjne. Det var ikke dét Møde med Mor
og Barn, jeg havde ventet og drømt om. Mariane
og jeg var kommen alt forlangt bort fra hinanden
i alle disse Aar. Vi afbrød derfor al Forbindelse
med hinanden”.»
Mariane boede nu i Danmark omkring ti
år fra 1911l3. Da hun var ankommet, sørgede hun
for at blive interviewet i dagbladet Politiken, og
det lykkedes hende at skabe opmærksomhed
om sin person: “Netop som de kjøbenhavnske
Teatre forbereder deres Sæson, vender en kendt
Kjøbenhavnerinde efter 13 Aars Fravær hjem fra
Amerika for om muligt at komme til at spille
Komedie. Det er fru Marianna Marstrand, født
Thorson, Borgmester Marstrands Svigerinde, hvis
flot tegnede høje Skikkelse og mørke, funklende
Øjne i sin Tid, da hun var gift med Bagermester
Marstrand jun., blev beundret paa Strøget.
Fruen vakte ogsaa igaar dén Opmærksomhed,
som det lidt fremmedartede vækker”l4. Men det
lykkedes hende ikke at blive skuespillerinde
i Danmark. I stedet markedsførte hun sig som
foredragsholder og oplæser over hele landet, hvor
hun optrådte i foreninger og forsamlingshuse.
Her er en avisomtale af hende: “Midt paa Gulvet
stod en høj, spillevende, smilende Dame, ladet
med Energi fra den anden Verden. Det varDanskAmerikanerinden Fru Marianna Marstrand,
som har været længere omkring i Amerika end
de fleste, og som er i Besiddelse af et velsignet
Snakketøj til at fortælle om det. Som de fleste
ualmindelige Kvinder, er Fru Marstrand præget
af det stemningsfulde”15.
Hun havde imidlertid kun det ene fore
drag at byde på, så efter et par år var hendes
muligheder udtømt som foredragsholder. Hun
havde ikke nogen nye emner på lager. Derfor
åbnede hun en frisørsalon, hvor hun også tilbød
massage til folk med reumatisme og lign. Det gik
så godt et par år, at hun lavede en filial om som
meren i Hornbæk.
Slutningen på Marianes historie blev en
total omvætning: “Nu er alt forandret.”.» “Idag
mødtes vi hos Overpræsidenten (sådan var titlen
på dén, som tog sig af skilsmisser i hovedstaden).
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Jeg kom først, og dér sad flere Par, som ved deres
Miner og hele Adfærd tydeligt demonstrerede, at
de vilde skilles. Da Mariane viste sig i Døren, for
ynget og solbrændt, for hun hen imod mig med
udstrakte Arme og trykkede begge mine Hænder.
Da vi kom ud, straalede vi som to nyforlovede.
Vi indtog derefter en Skilsmissemiddag i Selskab
med Thor”.»
Sønnen Hans har oplyst mere konkret,
at “Mariane født Thorson blev gift for anden
gang med brandinspektør, tømrermester Peter
Dueholm af Vejle i 1930”; da var hun 58 år; “han
døde i 1931. Han var en i Vejle højt ansét mand,
en hæderlig og prægtig mand”'6. Desværre varede
deres lykke kun et år, og 5 år senere døde Mariane
i Jellinge ved Vejle.

Tobiases liv som nygift 80-årig - og hans
død ved gasforgiftning

Da Mariane vendte tilbage til Danmark i 1911, ønskede hun at

optræde for publikum. Hun ville gerne være skuespiller, men der

var ingen efterspørgsel efter hende. I stedet valgte hun at tilbyde
sig som foredragsholder og oplæser. For at markedsføre sig over for

foreninger og forsamlingshuse ud over landet lod hun lave en smuk
firesidet tryksag; på forsiden såe man i farver Danebrog og Stars and
Stripes; det var med datidens teknik kostbart og elegant.

Tobia havde ganske vist fået arbejde som
assistent hos sin bror Sophus Marstrand'1, der
var bygningsinspektør i Valby. Denne bror var
ligesom de to ældste brødre en gavmild mand og
tillige et opofrende menneske. Han havde ofte,
ligesom de to ældste brødre, hjulpet Tobiases
drenge økonomisk og oven i købet haft dem
boende i perioder. Han var blevet sent gift, og
ægteskabet varede kort, fordi hans hustru døde
efter kun 12 år. Han levede nu som enkemand.
Da kom det tidspunkt, hvor Valby var næ
sten udbygget med parcelhuse, og derved bort
faldt store dele af arbejdet, så at Tobias efter fire
år mistede sin stilling som medhjælper. Han var
nu en mand sidst i 60’erne uden indtægtsmulig
heder, hans privatøkonomi kunne som så ofte før
ikke hænge sammen. “Jeg kunde ikke klare mine
Udgifter, men kom i Gæld. Sophus havde en Tid
haft sin søn Thor og (hans unge hustru) Frida
boende hos sig; men de var flyttet, og han var
derfor helt alene. Han forslog derfor mig at flytte
ud til ham og dele Hus og Hjem med ham ”. • Det
var i 1927.
Vi har tidligere omtalt hende, som var
bagerjomfru et år hos Tobias under hans andet
forgæves forsøg som bagermester.

3. slægtled: Tobias Marstrand

366
Den opofrelse, Sopus præsterede, var ikke
endt dermed. Der skete som tidligere antydet
dét, at Tobias giftede sig med den kvinde, som
havde levet sammen med ham igennem 14 år
tidligere i livet, men som dybt skuffet var rejst
fra ham, fordi han ikke giftede sig med hende.
Nu fandt Nille, som hun blev kaldt, sammen
med ham igen, og de blev gift, da han var 78 og
hun var 55 år, og Sophus indvilgede i at have
det gamle ægtepar boende hos sig. Deres pårø
rende og andre i slægten priste godheden hos
Sophus og kærligheden hos Tobias. Men for en
mere nøgtern betragtning var det indlysende, at
de to meget gamle mænd fandt det fordelagtigt
at finde sig en yngre og billig husholderske, som
kunde betjene dem fra tidlig morgen, når hun
gik i vaskekælderen for at vaske deres tøj, til sen
aften, når de fik serveret deres aftenkaffe.
Få år efter skete ulykken, som blev om
talt i aviserne. “To Brødre, den 86-aarige fhv.
Bygningsinspektør og Arkitekt Sofus Marstrand
og den 83-aarige fhv. Bagermester Tobias
Marstrand, blev i Formiddags dræbt af Gas i
deres fælles Lejlighed Peder Hjortsvej 11 i Valby.
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Det var Tobias Marstrands Hustru, der fandt
dem begge livløse. Hun var staaet op allerede
ved 7-Tiden for at gaa ned i Vaskekælderen.
De to Brødre sov, men man regner med, at
Sofus Marstrand er vaagnet lidt efter og er
gaaet ud i Køkkenet for at sætte Vand over
til Morgenteen. Han havde et meget daarligt
Hjerte og har formentlig ude i Køkkenet faaet et
Ildebefindende. Han forsøgte at tage sine Piller
for Hjertet, men er forinden faldet besvimet om.
Vandet kogte over, slukkede Ilden, og Gassen
strømmede ud i Stuerne. I Mellemtiden varogsaa
Tobias Marstrand staaet op. Han anede intet om
Broderens Ulykkestilfælde og sad inde i Stuen
og syslede med sin Frimærkesamling. Han har
antagelig slet ikke kunnet lugte Gassen og vidste
ikke, at Broderen laa bedøvet ude i Køkkenet.
Men han har øjensynlig selv følt sig sløj, og har
lagt sig paa Divanen, hvor Gassen meget hurtigt
overmandede ham. Da hans Hustru kom op fra
Kælderen ved 10-Tiden, laa Tobias Marstrand
død paa Divanen, medens Sofus Marstrand laa
død paa Køkkengulvet”18.
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Henvisninger og noter vedr. Tobias
Marstrand
* og •
Tobias Marstrand:
Mit Liv og mine
Minder (1929). Denne levnedsberetning, som til dels er
versificeret, er aldrig trykt. Tobias M. har selv håndskrevet
mindst tre exemplarer, som afviger fra hinanden ved at
fordybe sig i forskellige detaljer.
Tegnet * efter citater her i bogen, henviser til den første
udgave, som han afsluttede i 1929, og som er tilegnet hans
ældste bror, borgmester Jacob Marstrand, i hvis efterslægt
den opbevares, p.t. hos. Erik Marstrand (f. 1933).
Tegnet • efter citater henviser til den udgave, som han
gav til Karen Marstrand, gift Lunn; hun var datter af hans
næstældste bror Troels, som da var død. Denne udgave
nåer helt frem til hans hustru Marianes hjemkomst fra
Amerika i 1930. Hos bogens forf.
KBZKopibog
470 nummererede kopier af breve fra
Tobiases bror, Troels Marstrand d.y. (1908-1923). De er
samlet i en indbundet bog hos Troelses efterkommere.
Kopiark
Flere hundrede tilsvarende nummererede,
men løsrevne kopier af breve fra Tobiases bror, Troels
Marstrand d.y. Kopierne er af en eller anden grund
løsrevet fra en indbinding som ovennævnte. De findes
altså i en samling løsark. Hos Troelses efterkommere.

Math.s Brv.
Et antal breve fra Tobiases mor, Mathilde f.
Tjaden (1822-1900).
De er skrevet i årene 1895-1899 til hendes barnebarn Anna
Marstrand, gift Petersen (1880-1953). I slægtens eje, p.t.
hos Anna Marstrands dattersøn Erik Marstrand (f. 1933).
Vi.Ma.Slægt
Den af Vilh. Marstrand (1884-1955)
udarbejdede slægtstavle af 1951.
Den er utrykt. I Rigsarkivets håndskriftsamling XIII findes
et maskinskrevet exemplar i hans privatarkiv, diverse
slægter, pakke 6.

Ungdomstid og Amerikatid
1 Fabrik på Amerikavej
På det yderste Vesterbro, som dengang var ubebygget.
2 Hos en landsbysmed
I Høve mellem Slagelse og Skælskør.
3 Anna, den 1. hustru
Anna Hagemeister (1866-1891).
4 Marianne, den 2. hustru
Marianna Thorsen (1872-1936). Tobias og familien
kaldte hende Mariane. I en af afskrifterne efter hans
levnedsberetning kalder han hende ofte på engelsk Mary.
Når hun optrådte som skuespiller eller foredragsholder,

kaldte hun sig Marianna Marstrand. Da hun normalt
kaldes Mariane af sin Mand og af hele familien, vælger jeg
konsekvent at kalde hende Mariane i bogens text, så at vi
undgår stadigt skiftende navneformer.
5 Gud hjælpe dem, de kan ikke
Brev af 29. juni 1899 fra Tobiases mor, Mathilde f. Tjaden,
til hendes barnebarn, borgmester Jacob Marstrands dtr.,
Anna, under hendes ophold på Askov Folkehøjskole.
6 I dag rejser Tobias og Mar.
Brev af 12. juli 1899 til den nævnte Anna fra hendes far,
borgmester Jacob Marstrand. Hos dennes oldebarn Erik
Marstrand (f. 1933). Samme dato for afrejsen er angivet i
Vi.Ma.Slægt s. 26.
7 Artikel om Tobias og Mar.
Artiklen blev trykt i det kendte dansk-amerikanske blad
»Forposten« den 25. september 1899. Det ville føre for
vidt at bringe hele artiklen her i bogen, så der er foretaget
en del udeladelser og forkortelser.
8 Sprogforeningen
En literær klub i datidens København.

Tobias efter hjemkomsten til Danmark
9 Dobbelt jernbaneoverskæring
Datidens to banelinier fra Københavns 2. banegård ved
den nuværende Nyropsgade til hhv. Roskilde (vestbane) og
Hillerød (nordbane) løb ad Gyldenløvesgade, over søerne, ad
Rosenørns Allé, svingede ind over Landbohøjskolens arealer
og krydsede H.C. Ørsteds Vej mellem Thorvaldsensvej
og Åboulevarden, hvorefter sporene delte sig i retning
mod hhv. Frederiksberg station og Nørrebros station. Ved
krydsningen på H.C. Ørsteds Vej lå Tobiases bageri.
10 Drevet bageriet et år
Hvis det er rigtigt, at den nævnte Nille (som senere blev
Tobiases 3. hustru) var 24 år ved ansættelsen, og eftersom
hun blev født 10. sept. 1885, må hendes ansættelse
i bageriet være sket sidst i 1909 eller først i 1910.
Oplysningen fra Tobias om, at han drev bageriet i et år,
synes dermed bekræftet.
11 Nille
Tobiases 3. hustru hed Julie Nielsen.
12 Tag mig og Hamlet hjem nu
Der er bevaret to breve fra året 1907 fra Mariane til
svogeren Troels. Det første er uden nærmere angiven dato.
Det andet er dateret 17. juli 1907. På dem begge har hun
anført sin adresse: 460 Greene Ave, Brooklyn.
13 Mariane i Danm. 1911-0.1921
At Mariane kom til Danmark efter 13 år i Amerika, blev
påstået i de to nedennævnte artikler i hhv. Politiken og
Møns Folkeblad. Faktisk var det mindre end tolv år, men
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ved beregningen af åremålet er både udrejseåret 1899 og
hjemrejseåret 1911 medregnet. Mariane blev i Danmark
omkr. 10 år, men rejste tilbage til USA i begyndelsen af
1920’rne for sluttelig at komme til Danmark i året 1930 for
at indgå nyt ægteskab.
14 Yes, det vil jeg gerne forsøge
Interviewet er her citeret efter det aftryk, som Mariane lod
indsætte i en smuk 4-sidet tryksag, som hun publicerede
som led i sin markedsføring. På det exemplar, jeg er i
besiddelse af, er skrevet Politiken 5. august 1911.
15 Præget af det stemningsfulde
Citatet er fra Møns Folkeblad 28. marts 1914.
16 Helt igennem prægtig mand
Citat fra en 2 siders levnedsbeskrivelse skrevet af den
næstældste søn Hans (se slutnoten). Heri oplysninger om
hans forældre.
17 Sophus Marstrand
Se slutnoten.
18 Lå døde
Et avisudklip, dateret 26. april 1946, er tydeligvis fra en
københavnsk eftermiddagsavis. Dateringen er rigtig.

Slutnote
Tobias og hans 3 brødre skal her nævnes i sammenhæng,
for han blev i tidens løb atter og atter støttet økonomisk
og praktisk af alle de 3 brødre. Jacob Marstrand, den
»store« bager på Købmagergade, borgmester i Kbh., var
indflydelsesrig og velhavende. Se det tidligere kap. om
ham. Troels Marstrand d.y. var medstifter af fabrikken
Glud & Marstrand, en rigmand. Han åbnede i tidens løb
gæstfrit sin store villa i Ewaldsgade som bolig for mange:
sin gamle mor, sin søster Marie med 4 børn, sin bror
Sophus, sin bror Tobias og dennes søn Thor som barn.
Sophus Marstrand (1860-1846); han var arkitekt for bl.a.
ombygningen af broren Jacobs bageri på Købmagergade,
for villaen, som kusinen Annie Lætitia Marstrand g.
Svendsen lod opføre, og for ombygningen af Taarbæk
Hotel, da det blev købt af broren Troelses kompagnon
Glud. Det vides ikke, om han fik opgaverne ud fra et håb
om, at det var billigere at gå til ham som familiens egen
arkitekt, eller fordi man ville støtte hans tegnestue. Fra
1909 var han bygningsinspektør i Valby under Kbh. I
Marstrand-slægten gik han under navnet Sortemand på
grund af sit mørke hår og skæg. Gift m. Helga Pingel (18631920). Han var barnløs, og der er derfor ikke noget kapitel
om ham i denne bog. Han øvede stor godhed over for
Tobias, og af sine begrænsede midler støttede han dennes
børn økonomisk. Da han blev enkemand, lod han Tobiases
søn Thor og hans hustru få bolig i sit hjem med deres lille
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søn. Da de flyttede ud efter 7 år, lod han Tobias flytte ind
- og senere også dennes 3. hustru. Da Sophus er den af
brødrene, som ikke har efterslægt, er der ikke her i bogen
et særligt kap. om ham.
Tobias Marstrand var gift 3 gange.
1. gang i 1889 med Anna Hagemeister (1866-1891), som
døde i barselseng; ægteskabet var barnløst. Hun var datter
af tømrermester Carl Julius Hagemeister (1825 Kbh. Vor
Frue-1875) og Antonine Charlotte Fischer.
2. gang i 1893 m. Mariane Thorson (egl. Marianna)
(1872-1936). Slægtskabet mellem Thorson-familien og
Marstrand-familien kan lettest forklares således: Der var
to søstre Hagemeister, Anna og Marie. Anna blev gift med
Tobias Marstrand, Marie blev gift med den kendte, vidt
berejste læge i Åkirkeby, Thorvald Thorson. Anna døde i
barselseng, og to år efter giftede Tobias sig med svogerens
søster Mariane Thorson. Hendes bror, lægen, havde
samme navn som deres far, og det har givet anledning til
forvexlinger. Marianes far var premierløjtnant Thorvald
Thorson (1830 Viborg søndersogn-1890); han gjorde i
nogle år tjeneste i Dansk Vestindien og giftede sig på St.
Croix i 1868 med Thora Wright (1841-1893).
3. gang blev Tobias Marstrand gift 1941 m. Julie Nielsen
(f. 1885 i Højby på Fyn), kaldet Nille. Hun var datter af
smedemester Jørgen Christian Nielsen (f. 1855 i Skjellerup
på Fyn) og Maren Hansen. Jfr. Vi.Ma.Slægt.
Tobias Marstrands børn er alle af 2. ægteskab. Et par
tvillinger, dreng og pige, døde få måneder efter fødselen.
Af hans tre sønner, har kun den ældste efterladt en
Marstrand-efterslægt.
1) Thor Holger Marstrand (1894-1967). Om ham og hans
efterkommere fortælles nedenfor.
2) Hans Osvald Marstrand (1897-19xx). Ingen børn.
Han voksede op i Åkirkeby hos sin morbror, den
kendte læge Thorvald Thorson, hvor han havde et
dejligt barndomshjem. Han blev uddannet i Rønne som
boghandler; det kedede ham til sidst meget, men de
bevarede breve viser, at hans aldrig svigtende farbror
Troels d.y. ikke bare støttede ham økonomisk, men gav
ham fornyet vilje og energi til at fuldende uddannelsen.
Hans Marstrand blev selvstændig boghandler et par steder
i hovedstadsområdet, finansieret af hans farbror Sophus,
jf. ovenfor. Senest havde han Rødovre Boghandel. Han
har ingen børn.
3) Svend Ejner Hamlet Marstrand (1901-19xx). Hans
datter Esther Andrea blev i Amerika gift Romer, og
efterkommerne bærer dette navn. Hamiets søn Jacob døde
som spæd.
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Thor Marstrand var kun 5 år, da hans forældre forlod ham i september 1899 og rejste til Amerika. Han
blev anbragt hos sin farmor1, Marstrand-slægtens højtelskede Tante Mathilde, født Tjaden, enke efter
den yngste af de berømte “5 Marstrand-brødre”, men hun døde efter blot et års forløb.

En forrykt barndom
Et stort forstyrret hus i Ewaldsgade
Det hus, Thor flyttede ind i som 5-årig dreng, da
hans forældre forlod ham og rejste til Amerika,
udviklede sig til at blive et uroligt og konfliktfyldt
hus med mange mennesker. Huset var en stor
gulstens villa ved nordsiden af Peblingesøen.
Den ejedes af hans farbror Troels Marstrand,
som var grundlægger af fabrikken “Glud &
Marstrand”2, og som selv beboede stueetagen.
Ovenpå var der indrettet bolig til en anden af
Thors farbrødre, Sophus; han var ugift3 og havde
delt bolig med den gamle mor, som døde, og ham
boede Thor nu sammen med.
Den velhavende Troels Marstrand havde
en overgang to kvinder i sit hjem; husbestyrerin
den betød mere og mere, mens hans hustru blev
skubbet ud. Hun var en sød og varm og moderlig
kvinde, hun beundrede sin mand og ønskede at
fylde sit liv med rollen som hustru og mor; men
hun blev sendt ud af hjemmet, fordi hun i sin sorg
var begyndt at drikke alkohol. Hun var herefter
i mange år forviist fra hjemmet, hun måtte ikke
engang se sine egne børn. Det er udførligt skildret
tidligere i denne bog, så her skal vi blot huske
det hele som baggrund for den lille Thors tilvæ
relse. Det var i året 1900, at dette rystende drama
begyndte og allerede året efter fødte husbestyrer
inden, som i og for sig var en god og sympatisk
person, en søn, som husets herre var far til.
Det er ikke muligt for os, der lever mere
end hundrede år senere, at vide, hvor meget en
6-7-årig dreng som Thor er blevet påvirket af
disse menneskers ord og minespil og adfærd.
Han var uden mor og far, han må have fået et
underligt indtryk af et familieliv, der rummede

så skærende konflikter. Og det blev mærkeligere
endnu, da en af hans fastre flyttede ind fra en
præstegård i Jylland med 3 sønner og en datter,
fordi hun havde forladt sin mand.
Den arme Thor havde for mange herskere;
hans velhavende farbror Troels var husets herre,
og hans husbestyrerinde var husfrue forneden
i huset. Den ugifte farbror boede på 1. sal med
drengen, men déroppe regerede nu også den
nytilflyttede faster Marie4, hvortil kom hendes
4 børn, som var unge mennesker mellem ca.
12 og ca. 20 år gamle. Nedenunder havde Thor
desuden 4 andre små fætre og kusiner, de 3 af
dem havde ikke deres mor i huset.
Så forvirrende var forholdene, da den
ugifte farbror Sophus holdt den 8 årige Thor højt
hævet i sine arme, mens Amerika-liniens store
damper gled ind i Københavns havn med hans
far, som vendte dybt skuffet hjem fra Amerika i
1902 og nu også flyttede ind i Ewaldsgade.
“For Thor var her ikke saa rart, fordi han
havde alt for mange Opdragere, som alle vilde
vejlede, rette og klø ham og skænde paa ham:
men ingen forstod at tage sig rigtigt af ham med
moderlig Kærlighed” *. Thors far spillede ikke
nogen stabil rolle, for som bagersvend arbej
dede han på uregelmæssige tider og oftest også
om søndagen. Han fortæller selv sådan om sit
forhold til Thor: “feg fik Skyld for, at jeg altid
holdt med ham. Det kom sig af, at naar jeg kom
hjem fra Arbejde, kom han mig grædende imøde
og sagde, at nu havde baade den og den skældt
ham ud for et eller andet, og saa spurgte han:
Hvorfor skal jeg have saa mange Skænd for den
samme Ting?” Den eneste mad, som Thor ikke
kunne holde ud at spise, var den ret, som kaldtes
bollemælk, varm mælk med melboller i. “Men
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Thor Marstrand ses her mellem andre beboere i det store Marstrand-hjem, som ejedes af hans velhavende farbror Troels Marstrand (Glud &

Marstrand). Det var en rummelig villa direkte ned mod Peblingesøen. Den havde boliger i tre etager. Omkring århundredeskiftet 1900 blev huset

et samlende hjem for ejeren og for tre af hans søskende og deres børn. Tv. sidder Thors far, Tobias, med ejerens lille søn Otto. Thor selv sidder
mellem to fætre, yderst til højre Kristian Brücker og i midten Knud Brücker stående, sønner af Thors faster Marie. Huset myldrede med mennesker,

som allesammen ville tage sig af Thors opdragelse, fasteren var den værste.

der blev altid lavet saa rigeligt, at Thor, inden
han gik i Skole om Morgenen, kunde blive tvun
get til at spise en stor Portion af den paa fastende
Hjærte; det var en sand Lidelse for ham, og han
græd sine salte Taarer ned i Mælken”. Fasteren
var ikke god imod ham, hun “lukkede ham inde
i en Stue, hvor han skulde sidde og skrive sine
Ugerninger ned” *.
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På kostskole
Hans far flyttede ud af huset to år efter sin hjem
komst fra Amerika, fordi han fik et bageri med
bolig på GI. Kongevej, - ja, han fik det naturligvis
af sine to brødre, den ene var Troels d.y., ejeren
af det store hus med de mange mennesker. Den
anden var den rige bager på Købmagergade,
brødfabrikanten, borgmesteren Jacob Marstrand.
Thor, som nu var 10 år, flyttede med sin far ud til
GI. Kongevej og slap derved ud af sine trængsler
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i den store familie. Han gik i skole i den frisin
dede pædagog og historiker dr. Starckes skole;
men hans far kunne ikke magte bageriet og
måtte forlade hus og hjem, “Thor blev sendt til
en Kostskole i Magleby paa Møen under en dyg
tig Mands Varetægt, hvor han blev til efter sin
Konfirmation” *. Det var naturligvis ikke hans
far, der kunne betale for hans skoleophold; de
skriftlige kilder vidner utvetydigt om, at især
hans farbror Troels stadig støttede ham i hans
ungdom. Det er ham, der har har grebet ind i
hans liv og fået ham bort fra hans fars ustabile
liv, da han var 11 år.
Thor var på kostskolen i 6 år og bestod til
slut den dengang vigtige realexamen, som var en
betingelse for at blive ansat i visse statsstillinger
eller i en bank. Efter realexamen var han i bandelslære, og fra denne periode er bevaret et par
breve til ham fra hans farbror Troels Marstrand
d.y. (Glud & Marstrand).
Det er skrappe breve. Vi kender brevstilen
fra kapitlet om denne farbror. Til sin datter og
svigersøn begyndte han et brev sådan: “Er I
gaaet fra Forstanden?”, og til Thors yngre bror
Hans skrev han: “Du kan for mig sejle din egen
Sø”. Faktisk lod Troels Marstrand ikke nogen i
slægten sejle sin egen sø, han var en god, men
skrap vejleder; og han var hele slægtens rådgiver
og velgører. Thor kendte sin farbror, og er sikkert

ikke blevet forskrækket. Hvis brevet begyndte
med “Kære var farbroren overbærende, men
hvis der ikke stod “kære”, var uvejret brudt løs.
“Kære Thor. Du skriver, at Du ikke har været hos
os, fordi Du skammede Dig over ikke at kunne
betale Cycleafdragene. Du tilbød at betale 10
Kr. og jeg nedsatte det til 5 Kr. maanedlig, for at
Du kunne overholde Forpligtelsen. Men værre
er det, at Du uden videre bliver borte istedetfor
at underrette mig og faa en anden Ordning.
Isaafald vilde jeg sandsynligvis have ladet Dig
beholde Cyclen. Som Du har baaret Dig ad, kan
jeg ingen Tillid have til Dig”5.
Der står ikke “Kære” i begyndelsen af
næste brev. “Til Thor. Modtaget Dit Brev med
Regning fra Tandlægen. - - For at Du ikke skulde
faa Ferien ødelagt af Tandpine, gav jeg Dig Lov
paa min Regning atgaa til Tandlægen. Saa søger
Du ham Resten af Aaret, faar Guldplomber m.m.
og sender uden videre mig Regningen. Det er
Synd at sige, at Du generer Dig. Har Du da ikke
Spor Æresfølelses eller Skam i Livet. Hvad skal
det blive til med Dig?”6. Og 10 dage senere: “Du
er selv Skyld i, at man taber Interessen for Dig.
Du er indbildsk og gider ikke engang uddanne
Dig. Du har ikke mere Æresfølelse, end at Du
bruger Understøttelse til Fjas og Stads”1. Men
Onkel Troels tabte aldeles ikke interessen for
ham.
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Den kun 18-årige Thor ville afsted til Amerika og prøve lykken, og faderen Tobias bakkede ham op,
skønt han selv var blevet kørt i sænk derovre og måtte flygte hjem som en fattiglus. Thors farbror
Troels advarede derimod: “Thor vil være ganske hjælpeløs i Amerika, inden han har lært at gøre sin
Pligt. Der kan jo nu ikke være længe til, at han skal være Soldat, men dén Mulighed gør I jer ligefrem
Anstrengelser for at undgaa. Det er Galmandsværk”*. Alligevel var det Troels, der til syvende og sidst
betalte regningen for Thors rejse som knap 19-årig til Amerika i foråret 1913.

Over Atlanten trods verdenskrigen
Bryllup i Amerika
“Thor rejste som ganske ungt Menneske til
Amerika for at prøve Lykken. Han lærte, hvad det
vil sige at staa paa egne Ben og klare sig selv. Han
har tjent de fleste Penge paa Kysthotellerne, hvor
de rige Amerikanere laa paa Sommerophold”».
I mellemtiden var verden kommet i flam
mer. Året efter Thors afrejse gik Tyskland til
angreb på Frankrig i 1914, de tyske tropper brød
uden varsel ind i det neutrale Belgien, og dét fik
England til at gå ind i krigen. 14 år vedvarede nu
en frygtelige skyttegravskrig. Krigsbulletinerne
meddelte mest “Intet nyt fra vestfronten”, men
tabstallene på begge sider var enorme.
“Da han havde været i Amerika i 4 Aar,
reiste en ung smuk dansk Pige ved Navn Frida
fensen9 over til ham, for at se, hvordan han
havde udviklet sig. Der var intet mere, som bandt
hende til Danmark; begge hendes Forældre var
døde, sidst hendes Mor, for hvis Skyld hun ikke
havde villet reise før, skøndt Thor kraftigt havde
opfordret hende dertil” *.
Det var midt under den frygtelige 1. ver
denskrig, at Frida rejste over til Thor. Det var
ham, som bad hende om at komme over til sig,
og han betalte hendes billet til rejsen. Hun anede
nok ikke selv, hvor farlig rejsen over Atlanten
kunne være, fordi de højmodene tyske u-både
ikke kunne opdages af de engelske krigsskibe.
Kun et år efter hendes rejse erklærede Tyskland
“den uindskrænkede u-bådskrig”,
“Hun kom derover, og to Maaneder efter
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blev de gift (maj 1916), men de førte en haard
Kamp for Tilværelsen” ». “De delte ondt og godt
med hinanden, mest ondt, skøndt de ogsaa (fik)
mange morsomme og interessante minder der
fra” *. Frida tjente penge ved at optræde som
“starlet” i stumfilm, hun havde et kønt ansigt,
langt lyst hår og en dejlig skikkelse. “Thor var
blevet en anden, han var bleven energisk, han
lærte at tale engelsk som en Indfødt, og tog fat
paa hvad som helst for at klare Skærene” *.
USA gik ind i krigen i 1917 på vestmagter
nes side med hele sit krigsapparat. Hermed var
Thor og Frida kommet til at bo i et krigsførende
land, og det blev meget trange tider for det unge
par. Men heldet var også med dem, for ”Thor
(slap) ved et Vidunder fri for at komme med i
Krigen som Soldat”».

Hjem til “Den spanske syge” og
Landmandsbankens krak
Den 1. verdenskrig endte i november 1918, og
så ville de to unge gerne hjem, det lykkedes året
efter. “Thor, som selv havde bekostet Reisen,
havde selvfølgelig ikke mange Penge tilbage,
men det gik. Paa Grund af, at han talte det ame
rikanske Sprog saa godt, fik han Plads paa det
amerikanske Konsulat. Men saa blev Thor smit
tet af Influenzaepidemien, som rasede over hele
byen paa den Tid” ».
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Thor Marstrand var som barn en usædvanlig køn dreng; det har vi set på tidligere billeder. Sit fordelagtige ydre beholdt han ikke alene som ung,
men også senere. Han forblev en smuk mand.

Der var tale om den dødelige “spanske
Syge”, som hærgede over hele Europa. Her i
Danmark døde tusinder af den, for i mange til
fælde udviklede den sig til lungebetændelse,
og mod den sygdom havde man ikke dengang
meget at stille op; man måtte lade sygdommen
udvikle sig og se, om det blev liv eller død.
“Paa Grund af Epidemien var alle
Hospitaler fulde” •. “Langt om længe blev Thor
bragt ind paa Pastor Basts Fattigklinik, indtil
der blev Plads paa Kommunehospitalet. Men
en Lungebetændelse slog til, og sluttelig blev

han, paa min Bror Troelses Initiativ, anbragt paa
Sand Josephs Hospital og dér opereret for en
farlig Byld i Halsen” *.
Da Thor endelig blev rask, var arbejds
løsheden alarmerende. “Thor stod ledig paa
Torvet. Ved et Guds Under kom Thor gennem
Anbefaling fra et gammelt Bekendtskab ind i
Landmandsbanken” •. Men man kunne frygte,
at den desværre ikke var det sikreste sted at være
ansat.
Store firmaer krakkede efter 1. verdenskrig
omkring 1920, og adskillige banker, som havde

4. slægtled: Thor Marstrand

376
lånt dem kapital, blev selv trukket ned og gik
under i konkurser. Skulle den samme skæbne
overgå Landmandsbanken, ikke bare Danmarks,
men Nordens største bank? Flere af bankens
kunder krakkede og til sidst også bankens stør
ste handelsforbindelse. Stillet over for så stor en
bankkatastrofe,som ville bringe ulykke over hele
landet, greb regeringen Neergaard ind. Banken
fik ny kapital fra Staten, Naionalbanken, Ø.K. og
Store Nordiske Telegrafselskab. Man ville ikke
bare lade falde, hvad ikke kunne stå. Heldet var
med Thor. Han beholdt sin stilling som bank
assistent. “Han gennemlevede hele Bankens
Afmagtsperiode uden at blive afskediget” •.
Boligproblemet var også blevet løst, fordi
han fik et generøst tilbud fra farbroren Sophus
Marstrand , som var blevet enkemand. Han var
blevet gift sent, men hans hustru døde efter 12
års ægteskab i 1920, og han boede nu alene i en
stor bolig i Valby. Han tilbød da at stille en del
af boligen til rådighed for Thor og hans hustru
og deres nyfødte søn. Det blev ikke en kortvarig
ordning. De boede dér, indtil farbroren i 1927
financierede etableringen af en damefrisørsalon
på Søndre Fasanvej i et butikslokale, som hørte
til en stuelejlighed, de havde lejet". Frida driver
nu (1929) en Damefrisørsalon og bidrager derved
væsentlig til Hjemmets Opretholdelse; min
Broder Sophus har financieret Foretagendet ”*.
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Thor og Frida i 1919 på vej hjem over Atlanterhavet.
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I tiden mellem de to verdenskrige, altså i 1920’rne og 1930’rne, kom der værre og værre krisetider. I
hele Europa var der katastrofal arbejdsløshed, som var medvirkende årsag til både kommunismens og
nazismens udbredelse. Thor kunne godt have tænkt sig et andet liv end livet som bankmand, men det
var ikke tilrådeligt at kaste sig ud i arbejdsløshed. Han ændrede ganske vist titel fra bankassistent til
banksekretær, men han fandt livet ensformigt.

Afsporet og ensom
Til Konstantinopel og Jerusalem
Han søgte rekreation som fritidsmaler på
Bornholm, og han var en alsidigt interesseret
mand, som var velbevandret i historie og
astronomi. Da han var 43 år, tog han orlov i
næsten et år og foretog en interessant rejse
til Grækenland, Tyrkiet, Sortehavsegnene og
Mellemøsten. “Jeg foretog i 1937-38 en rejse
Middelhavet og Sortehavet rundt, besøgte
mangfoldige steder og opholdt mig bl.a. en tid
i det hellige land, hvor de gamle steder gjorde
dybt indtryk paa mig”'2. Vi kan se, at Thor var
dybt interesseret i det historiske forløb og i de
gamle civilisationer, som danner grundlaget for
vor kultur; det må vi ikke glemme på grund af,
hvad der senere skete.
Men det hjalp ikke på hjemlivet; for I
hjemmet slog hans utilfredshed igennem. Han
var stridbar og ikke nem at omgås. Dette er noget
af baggrunden for, at han senere blev nazist. Han
søgte sig en identitet, han ville ikke blot være
en anonym bankmand, han ville regnes som dén
personlighed, han på en måde var.

Thors store fejlgreb
Da Danmark sammen med Norge var blevet
besat af tyskerne i april 1940, meldte Thor
Marstrand sig i 1940 ind'3 i Dansk-Tysk
Forening. Foreningens medlemmer var folk,

som sympatiserede med tyskerne uden at være
egentlige nazister. Den danske regering støttede
denne forening som en modvægt imod det lille
danske nazistparti. Derefter fulgte de tyske hæres
enorme erobringer. Holland og Belgien blev
invaderet, Frankrig blev knust. Englænderne
flygtede fra Dunkerque ved en hjælp af alt, hvad
der kunne sejle, fiskerskuder, lastepramme,
redningsbåde, private motorbåde, lystkutterere,
- en operation, som reddede næsten hele hæren
trods det tyske luftvåben, men alt krigsmateriel
måtte efterlades. Fra efteråret 1940 havde det
nazistiske Tyskland og dets fascistiske allierede
magten i hele Vesteuropa undtagen de britiske
øer. Nu skulle tyskernes “Neuropa” skabes.
I november indmeldte Thor Marstrand
sig også i det danske nazistparti '4. Han førte sig
frem med fremstrakt arm og Heil Hitler-hilsen
selv i privatlivet. Han vakte opsigt ved at gå med
støvler og skrårem. Det resulterede selvfølgelig i
forfærdelse i Marstrand-slægten og blandt hans
bekendte, så han blev efterhånden en meget
isoleret mand. Ingen vidste endnu, om han
var en landsforrædder, som man kunne vente
ondt fra, eller om han blot var en af den slags
vejrhaner, som holdt med dén, som såe ud til at
vinde. Det måtte tiden vise.
Gennem året 1941 havde det nazistiske
partiblad National-Socialisten i sine ugentlige
udgaver en fast rubrik under titlen Hvorfor jeg
blev National-Socialist”. Det drejede sig ikke
om interviews; derimod skrev nogle udvalgte
nye partimedlemmer selv deres eget svar på
spørgsmålet. Kun et par måneder efter sin
indmeldelse skrev Thor sin versionl5.
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Denne beretning fra Thor er holdt i en beskeden tone. Her er intet af nazisternes typiske selvsikre patos, ingen racistisk overmenneskefilosofi.

Men der er heller ingen forklaring på, hvorfor han sluttede sig til en bevægelse, der forfulgte uskyldige mennesker så grusomt, som man allerede
dengang udmærket vidste i Danmark.
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På tilbagetog
Han lod sig udnævne til afdelingsleder i
nazistpartiets afdeling på Frederiksberg16. Her
holdt han et foredrag om, at England ville tabe
krigen, “fordi det engelske Verdensherredømme
hviler paa kæmpemæssig Bluff, fordi England
næppe kan faa andre Folk til at kæmpe for sig,
og fordi de(t) allerede har tabt”'1.
Men det kom til at gå anderledes. I januar
1943 måtte tyskerne give op i det frygtelige
kæmpeslag om Stalingrad, og nu begyndte
østfronten at vige. Et par måneder senere
overgav alle de tyske tropper i Nordafrika sig
til englænderne og amerikanerne. Og samtidig
begyndte en engelsk-amerikansk kæmpeluftflåde
på 30.000 fly sine angreb på selve Tyskland. Det
var altsammen i 1943, og nu kunne enhver se,
hvor krigen bar hen. Om det var af den grund,
at Thor allerede i maj 194318 trak sig ud af
nazistpartiet, veed vi ikke. Årsagen kunne
eventuelt også være de indre forhold i Danmark,
ikke mindst folketingsvalget, som tyskerne
havde tilladt afholdelsen af i april 1943; kun 2%
af de danske vælgere stemte på nazistpartiet.
Efter Danmarks befrielse i 1945 blev
han anholdt selve den 5. maj og indbragt til
politistationen på Howitzvej på Frederiksberg,
men han blev løsladt allerede den 16. maj .
Han havde ikke været en mand, som øvede
ugerninger, han havde ikke været stikker for
tyskerne. Han havde antagelig blot været en
opportunist.
Året efter indtraf en uhyggelig ulykke
ude i dét hjem i Valby, hvor han og hans kone
og søn havde boet i 7 år. Både hans far Tobias
og farbroren Sophus omkom ved gasforgiftning.
Andre i slægten kendte han ikke. Thor var blevet
så ringeagtet i slægten og i sin bekendtskabskreds,
at han følte sig meget utilpas i Danmark. Han
søgte visum20 til Amerika, men ansøgningen blev
afslået.
Han var i mange måder en interessant
mand med megen historisk viden og literær be
læsthed; desværre værdsatte han ikke, at hans
hustru Frida i et vist omfang delte disse interes
ser; hun gik på Nationalmuset, på Rosenborg, på
Kunstmuseet, på Hirschsprung og Glyptoteket
med sin søn og senere sønnesøn, hun be

søgte med dem de historiske steder i og om
København. Men hjemlivet fungerede dårligt.
Hun lavede dårlig mad, grøden var ofte sveden,
suppen brændt på, kartoflerne uden salt, kødet
alt for branket, sovsen tyk som grød osv. osv.
Omvendt syntes hun, at Thor optrådte utåleligt
dominerende; han opførte sig i overensstemmel
se med dét, som han tidligere havde skrevet om,
at “Inden for Hjemmenes Rammer er vi jo saa
godt som alle Nationalsocialister”. Hun kunne
slet ikke acceptere hans mange yderliggående
meninger, så de to havde et meget uharmonisk
ægteskab.
Da han havde fået afslag på ansøgningen
om indrejse i USA, flyttede de til Helsingør.
Cerutter og små cigarer ødelagde hans helbred,
han røg som en skorsten og hostede meget. En
halv snes år efter flytningen til Helsingør døde
han af lungekræft. Frida overlevede ham i om
kring tyve år.

Thor Marstrands hustru Frida som farmor ca. 1946 med sønnesønnen
Klaus Marstrand. Hun var en ung farmor, ca. 50 år. Der var kort

mellem generationerne i denne del af Marstrand-slægten.
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Henvisninger og noter om Thor Marstrand

* og •
Håndskrevne
erindringer af Thors
far, Tobias Marstrand. Om tegnenes betydning, se
indledningen til noter efter foregående kapitel.

En forrykt barndom
1 Den gamle farmor
Mathilde f. Tjaden (1822-1900), gift med den yngste af »de
5 Marstrand-brødre«, Theodor.
2 Den farbror, som ejede huset
Troels Marstrand d.y. (1854-1929), medstifter af fabrikken
»Glud & Marstrand«.
3 Den ugifte farbror
Sophus Marstrand (1860-1946),.se om ham i slutnoten til
det foregående kapitel om Thors far Tobias Marstrand.
4 Fasteren med 4 børn
(Inger) Marie g. Brücker (1850-1938 Kbh. Grundtvigs).
Hendes ægteskab med frimenighedspræst (Georg)
Valdemar Brücker i Aagaard ved Kolding ophørte de facto,
selv om ægteparret aldrig lod sig separere eller skille de
jure. Marie flyttede i 1902 til København med deres 4
børn og boede i Troels Marstrands store villa på 1. sal, jfr.
Jac. Marstrand: Tilbageblik s. 54. Børnene var: Kristian
f. 1883, Knud f. 1885, Harriet f. 1887 (gift Daugaard) og
Aksel f. 1889.
5 Ingen tillid til dig
Brev af 6. sept. 1911 til Thor fra hans farbror Troels d.y.
6 Hvad skal det blive til?
Do. af 8. december 1911.
7 Fjas og stads
Do. af 18. december 1911.

Over Atlanten trods verdenskrigen
8 Det er galmandsværk
Brev af 18. februar 1913 til Thors far, Tobias, fra dennes
bror Troels d.y.
9 Frida Jensen
Se slutnote.
10 Farbroren Sophus
Se note 3.
11 Frisørsalon
Thors hustru Frida drev frisørsalonen i 6 år, indtil familien
i 1930’rne flyttede først til Vestebro og senere på ny til
Frederiksberg.
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Afsporet og ensom
12 Grækenland og nærorienten
Se Thor Marstrands egen besvarelse af genealogen Vilh.
Marstrands standard-spørgeskema til slægtens medlemmer
vedrørende data og livsforløb. Rigsarkivets
håndskriftsamling XIII, Vilhelm Marstrand, diverse
slægter, pakke 5.
13 Ind i Dansk-Tysk Forening
Politiets Efterretningstjenestes Centralkartotek oplyser
blot: Medlem fra 1940.
14 Medlem af nazistpartiet
Indmeldt i nazistpartiet 11. november 1940. Smst.
15 Thor skrev selv sin version
Thors beretning 1. februar 1941 i partibladet National
socialisten.
16 Afdelingsleder
Efterretningstjenestens Centralkartotek.
17 England ville tabe
Citat fra referat af medlemsmøde den 3. juni 1941
i partiafdelingen på Frederiksberg. Boruparkivet i
Rigsarkivet.
18 Ud af nazistpartiet
Politiets Efterretningstjenestes Centralkartotek oplyser:
Slettet 15/5 1943.
19 Anholdt og løsladt
Smst.
20 Visum til Amerika
Smst. Den amerikanske legation oplyste 22. juli 1946 til
politiet, at Thor Marstrand søgte visum.

Slutnote
Thor Marstrand blev gift (1916 Helligåndskirken i
Bronx, New York) med Frida (Marie Christine) Jensen
(f. 1895 Frd.berg). Hun var dtr. af grænsegendarm Mads
Martin Jensen (1863 Fraugde-1897 Frd.berg) og Marie
Sophie Andersen (1861 Borreby-1916 Frd.berg). Thor fik
i sit ægteskab m. Frida f. Jensen 1 barn, sønnen Troels
Marstrand f. 1919 Helsingør St. Olai, død 1992 i Frankrig.
Herudover havde de en væsentlig yngre plejesøn, måske
adoptivsøn: Tomy Preben Marstrand, f. Petersen, født
1939 på Rigshospitalet i København. Der er tavshed
eller manglende viden i efterslægten om, hvorfor den
pågældende kom ind i familien, hvornår det skete, og
hvad der senere blev hans skæbne.
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Tegneren, der kaldte sig “Jac Mars”
TROELS Jacob MARSTRAND (1919-1992) kom
til verden under vanskelige forhold i Danmark.
Danmark var hærget af “den spanske syge”, den
værste epidemi i hundrede år. Hospitalerne
var overfyldte, forældrene havde intet sted at
bo, ingen arbejde, ingen indtægt, blev ramt af
epidemien. Så var det, at de med ungdommens
ubekymrethed satte drengen Troels i verden:
den unge far måtte ligge lang tid på epidemi
sygehuset, men fik derefter på grund af sine
engelske sprogkundskaber en stilling i en bank.
Et hjem kunne man imidlertid ikke skaffe den
lille nyfødte, førend Marstrand-familien trådte
hjælpende til.

Fra doven skoledreng til reklametegner
Troels voxede op som enebarn. I de første 6 år af
sit liv boede han med sine unge forældre hos en af
sin fars farbrødre, arkitekt og bygningsinspektør
i Valby Sophus Marstrand', som ikke havde
børn, men til gengæld havde stor omsorg for sine
slægtninge. Han blev enkemand i 1920, og da han
havde god plads, tilbød han drengens forældre at
flytte ind hos sig. Dér boede familien i 6 år, indtil
drengens mor, ved rundhåndet støtte fra den
gamle farbror, oprettede en damefrisørsalon i en
butik, som der hørte en lille bolig til. Drengens
forældre drev også en danseskole, og i 1930’rne
optrådte de som professionelt danserpar.
Efter endnu 6 år opgav hun frisørsalonen, og
forældrene flyttede efterhånden flere gange.
Troels nævner omhyggeligt - og åbenbart med
nogen irritation - 6 adresser i løbet af 12 år2,
så at familien uvist af hvilken grund har holdt
flyttedag hvert andet år. Det er uforståeligt,
at hans forældre ville give ham ustandseligt
skiftende boliger, så at han atter og atter er blevet
revet bort fra sine skolekammerater

Han kom i gymnasiet på Metropolitanskolen på grund af sin fars ambitioner, men han
skulkede ofte. I stedet gik han omkring og teg
nede, ikke døde ting, men levende væsener. Han
var en hyppig gæst i Zoologisk Have, hvor han
blev en god skildrer af dyrene, men han tegnede i
høj grad også mennesker, særlig ansigter. Til slut
blev han udmeldt af gymnasiet, og hans far fandt
en lærlingeplads til ham som skiltemaler, men
arbejdet bestod udelukkende i at løbe i byen og
hente øl, så det holdt drengen kun ud en eneste
dag. Derefter kom han i lære som reklametegner
på Gutenberghus reklamebureau; i den store virk
somhed blev han nærmest en stik-i-rend-dreng,
men snart begyndte den 18-årige unge mand selv
at skabe sig en karriere. Han tegnede illustrationer
til dagbladet Politikens søndagstillæg, arbejdede
som tegner på Gutenberghus reklamebureau, og
blev til sidst selvstændig som free-lance-tegner.
Han tegnede til forskellige københavnske dag- og
ugeblade, var forsidetegner til populærromaner
og krimier og lavede en tegneserie, der handlede
om ham selv i rollen som stik-i-rend-dreng og by
bud.
Da han var 17 år mødte han sin til
kommende hustru3, og da han var 20, giftede han
sig med hende. Hun var voxet op på Amager, hvor
hendes far var herrefrisør i Sundby. Hendes hjem
var ikke præget af de interesser, som fandtes for
historie og kunst hos Troelses egne forældre trods
deres uoveresstemmelser. Men Helen Andersen
havde trangen til at forme et hjem og viljen til at
støtte alt, hvad der boede i Troels af talenter. Hun
havde også viljen til at hævde sig socialt og gøre
sig gældende selskabeligt med sit smukke ydre.
Det unge par bosatte sig i Lyongade
i Sundby, og i 1942 fik de en lille dreng.
Samfundsforholdene var dengang usikre og uro
lige, for var Danmark besat af tyskerne.
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Fire generationer. Der findes ikke i hele Marstrand-slægten noget andet fotografi af fire Marstrand-generationer fotograferet samlet på eet

billede. Det er fra befrielsesåret 1945, da tyskernes besættelse af Danmark endte. Den treårige dreng er Klaus Marstrand, f. 1942, se noterne.
Helt til venstre ses hans 26-årige far Troels Marstrand, lige flyttet til Helsingborg, en højt skattet tegner og illustrator under mærket "Jac Mars".
I midten står drengens 51-årige farfar, Thor Marstrand, som var i færd med at søge visum til Amerika, så nu skulle familien fotograferes samlet

inde hans afrejse - han fik ikke visum. Men det var alligevel i sidste øjeblik, at billedet blev taget af de fire generationer. For drengens oldefar, den
83-årige Tobias Marstrand (th), som han sidder på skødet af, omkom ved en gasulykke i foråret 1946.

Tyve år i Helsingborg som “Jac Mars”
For Troels var det ubehageligt, at hans far
havde vist sympati for tyskerne, så strax efter
befrielsen, da det igen var muligt at bevæge sig
frit over landegrænsen mellem Sjælland og Skåne,
bestemte Troels sig til at flytte. Han fik på en fiffig
måde skaffet pas både til sig selv og sin kone, men
på den anden side af Øresund gjaldt dengang de
svenske penge, og dem kunne han ikke skaffe
sig nogen af. Så da de havde taget færgen fra
Helsingør til Helsingborg, stod de på gaden uden
gyldige penge. Da han spurgte om vej til Familje
journalens bladhus (Allers), var han så heldig at
træffe en venlig dame, som forærede dem penge
til sporvognen derhen. Stor var hans forundring,
da ban fik foretræde for chefen, for det var den
samme venlige dame. Hun antog ham som tegner
ved bladet, gav ham et forskud af penge, skaffede
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ham en lejlighed, oven i købet med atelier, og
således begyndte han et nyt liv i Helsingborg.
Han tegnede illustrationer til Familiejournalens danske, svenske og norske samt finsk
sprogede udgaver og lavede lay-out til ugebladet
Hänt i veckan. Han fik også illustrationsopgaver
ved fx det tyske Hör zu, det engelske Womens
Own Weekly, det amerikanske Saturday Evening
Post og Me Calls. Kort og godt, Troels fik hurtigt
travlt og en stor indkomst.
Han købte snart en stor villa ved navn
Villa Mexico, hvor der var god plads til
atelier og fotokamre. Indvendigt havde huset
mahognipaneler og marmoropsatser, udvendigt
havde det både tårn og altaner. Der hørte en stor
dejlig have til. Beliggenheden var umiddelbart
nord for Helsingborgs centrum og den bekendte
danske fæstning Kernen. Huset lå direkte ned
til Øresund i et gammelt velhaverkvarter med
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prægtige rigmandshuse fra tiden omkr. 18901910. Hans børn voxede op med den umiddelbare
forbindelse med Øresund, og sønnen Klaus
tilbragte meget af sin drengetid på vandet i sin
båd.
Troels opdrog på en måde sin søn frit,
men alligevel til orden og plan i livet. Han kom
først i svensk folkeskole, men senere på skoler i
England.
Troels havde flere ansatte i sin tegnevirk
somhed, og til dem og sig selv indrettede han
tegnestuer i husets underetage tillige med nogle
mere teknisk prægede værksteder. Han var en iv
rig og kyndig fotograf, og han skabte undertiden
sine tegninger ud fra fotografiske optagelser. Han
var en flittig mand med stor selvdisciplin, stod
op ved 5-tiden om morgenen og havde plan i sin
dag.
Næsten fra begyndelsen af de mange år i
Helsingborg gav han sine arbejder signaturen Jac
Mars; pseudonymets to dele er indeholdt i hans
fulde navn, Troels Jacob Marstrand. Han var en

af de mest populære danske illustrationstegnere,
der har været. Vi må ikke glemme, at på den tid
var arten af billeder og teknikken til at skabe
dem helt anderledes end nu. Dengang var det
vigtigt for ethvert ugeblad at have tegnere, som
kunne skabe illusioner om fiktive personer og
opdigtede situationer, og folk dengang elskede
ugebladsromantik.
Troels trivedes godt i Villa Mexico med
den unge hustru og sine to børn, hvoraf sønnen
var født i København under den tyske besættelse.
Med ild i pejsen og et glas saftevand var der
lagt an til en god familiestemning. Fjernsyn
existerede jo ikke, men den lille familie kom
langt omkring på fantasiens vinger, når Troels
om aftenen læste højst.
Særheder var han ikke fri for. Han havde
specielle ideer om mad og blev efterhånden ve
getar; man måtte ikke spise dyr fra landjorden
eller fra luften, hvorimod havets dyr ikke blev
skånet. Han lavede selv udsøgte retter af fisk og

Troels Marstrand, tegneren, ved etaf sine arbejdsborde i Villa Mexico i Helsingborg. Han havde indrettet det meste af husets underetage til en stor
arbejdsplads, hvor han efterhånden ansatte hjælpere, dels gode tegnere, dels fotografer til at udføre forstørrelser, formindskelser, retoucheringer
og andre lignende tekniske opgaver. Troels Marstrand svarede ikke til guldaldertidens forestalling om en bildende kunstner, som med sin pensel

omformer det sete eller det tænkte til et unikt kunstværk. Han svarede mere til en miniudgave af amerikanske berømtheder som Walt Disney. Men
han lavede ikke tegnefilm, blot ugebladsillustrationer. Som udgangspunkt brugte han meget ofte fotografiske optagelser. Han var selv en meget

avanceret fotograf og holdt af at indfange hverdagsscener i det virkellige liv. Dem omsatte han til fantasibilleder, som publikum elskede at finde
ide forskellige ugeblade, som han leverede til. Hans billeder skulle altid udtrykke følelser mellem mennesker, kærlighed, had, beundring, foragt,

undskyldning, påtrængenhed, nysgerrighed, afventen, utålmodighed, spørgsmål, glæde, bitterhed osv. osv.
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krabber, på kostplanen optrådte der nødde- og
gulerodsbøffer og lignende, og han bagte nogle
højst interessante brød af udvalgte typer mel og
valnødder.

Et kvart århundrede i Sydfrankrig
Troels blev boende i Helsingborg i over tyve
år. Men han fandt i længden ikke tilstrækkelig
kunstnerisk udvikling og udfoldelse i at være il
lustrator til texter. Han begyndte at udvikle sig
som maler, og som så mange andre malere følte
han sig tiltrukket af Middelhavs-egnenes varme
og lys. - Da jeg, som er denne bogs forfatter, lod
hans søn læse disse linier, svarede har kort og
godt: “Ævl! Det drejede sig om skatterne!”
I alt fald brød Troels og Helen i 1966 op fra
Skandinavien og flyttede sydpå, hvor de bosatte
sig i Sydfrankrig, først i Antibes tæt ved Nice,
senere i selve Nice.
Ligesom under sin 20-årige tilværelse
i Helsingborg, således havde Troels også her i
Frankrig de fornødne midler til at indrette sig.
Han købte en fleretagers bygning i et internatio
nalt kvarter. Selv boede han i den næstøverste
etage. De øvrige etager udlejede han ofte til fami
lier af mange forskellige nationaliteter. Til huset
hørte en stor have med citron- og appelsintræer
og palmer. Haven skrånede, og der var gravet ga
rager ind i skrænten.
Som kunstner fik han kontakt med mange
slags mennesker fra forskellige sociale lag. Han
traf ludfattige folk, som udgjorde en sørgelig kon
trast til glitteren og forfængligheden i den mon
dæne Middelhavs-by. Selv tilhørte han byens
internationale klasse, men også inden for den var
der store forskelle. Ved de mange karnevaller i
årets løb forsvandt forskellene af sig selv. Troelses
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hustru var dygtig til at lave karnevalsdragter ud
af billige materialer. Med gamle lagner og lidt
fingerfærdighed kunne man forklæde sig i mange
forskellige roller fra spøgelser og åndemanere til
romerske patriciere eller arabiske købmænd.
Troelses hustru befandt sig som en fisk
i vandet i alt dette. Allerede da hun som ung
blev gift og dermed forlod sit uanseelige barn
domsmiljø, havde hun sociale ambitioner, der
med årene udviklede sig til et snobberi, som
slog igennem i Nice. Det havde hun let ved at
føre igennem, for hun var selv både en indsmig
rende kvinde og et underholdende og selskabe
ligt menneske. Hun udnyttede i høj grad disse
egenskaber til at skabe sig beundrere, og det var
beundrerne og selskabslivet, som fyldte hendes
tilværelse. Det gav hende en anden døgnrytme
end den, Troels havde. Han vedblev med at stå
op kl. 5 om morgenen og prægpdes af sin selv
disciplin og arbejdsdisciplin, Hans hustru blev
derimod gerne liggende i sin seng til henimod
middag.
Troels kunne ikke undvære hende, skønt
hun var selvoptaget og forfængelig og elskede at
være feteret. Det var afgørende for hende at om
gås de rigtige personer og komme de rigtige ste
der i miljøet i Nice. Det var mærkeligt, at snob
beriet prægede hende så meget, for det var ikke
hendes mands indstilling i livet. Men hun satte
dagsordenen i huset. Hun krævede alt for megen
opvartning af ham, foruden at han var dén, som
skulle skaffe pengene. Selv var han trods sine
rige evner og sine gode indtægter et beskedent
menneske.
Han var diskret, hvor hans hustru var det
modsatte. Han holdt lidt distance over for sine
børn og venner, men det skulle man ikke lade
sig vildlede af, for han var et varmt og hjerteligt
menneske. Alle kunne lide ham, for han havde
hjerte for andre mennesker og var nem og ofte
fornøjelig at omgås.
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Maleren Troels Marstrand
Troels Marstrand arbejdede som kunstmaler i
Frankrig i et kvart århundrede indtil sin død
i 1992. Men han bevarede sine indtægter fra
Danmark og andre lande som en meget populær
illustrator. Hans tilknytning til Aller’s bladkon
cern vedvarede, og da han her efter danske for
hold opnåede henved en arbejders månedsløn
for hver af sine illustrationer, var han økonomisk
velstillet, når han kunne producere 3-4 tegnin
ger om måneden.
Som maler gennemgik han en interessant
udvikling i Frankrig. Der var ingen naturalist i
ham som maler. Han arbejdede surrealistisk ud
fra motiver som blomster og efterhånden frugter,
særlig æbler, og desuden grønsager som porrer og
radiser. Men i sin grund var hans malerier nonfigurative. At han brugte frugter og grønsager
som afsæt for at udfolde sin surrealisme, hang
utvivlsomt sammen med, at han af livsindstiling
og livsførelse var en overbevist vegetar. Senere
tog hans surrealisme ofte udgangspunkt i træk
fra menneskelegemet.
Han døde 73 år gammel i Nice. På kunst
museet dér kan man se nogle af hans malerier.

Troels Marstrand som farfar.
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Noter vedr. Troels Marstrand (1919-1992)

1 Sophus Marstrand
Se slutnoten til kapitlet om Troelses farfar Tobias M., hvor
der er givet en oversigt over de 4 brødre.
2 Flyttede hvert andet år.
Troels har givet oplysning om sin barndom og ungdom
på et spørgeskema fra genealogen Vilhelm Marstrand
til slægtens medlemmer om deres data og livsforløb.
Rigsarkivets håndskriftsamling XIII, Vilh. Marstrand,
diverse slægter, pakke 5.
3 Ægteskab
Troels Marstrand blev gift (1939 Sundby) med Helen f.
Andersen (f. 1919 Nathanaels), dtr. af barbermester Einar
(Georg Vilhelm) Andersen (f. 1891 Sundby) og Rigmor
Jensen (f. 1898 Odense Vor Frue).

Slutnote
I ægteskabet var der 2 børn:
1) Klaus Troels Marstrand (f. 29.06 1942 Dr. Louises
Børnehospital). Se nedenfor.
2 Sys Susanne Helen Marstrand (1947 Helsingborg). Hun
blev gift 2 gange med hhv. en englænder og en tysker.
Hendes to børn bærer ikke slægtnavnet.
Supplement: Klaus Marstrand (6. slægtled) og hans
børn
Klaus Marstrands forældre var i tyve år bosat i Helsingborg.
Han gik derfor i svensk folkeskole, Slotsvångsskolan, og
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blev tosproget. Senere kom han på kostskoler i England,
senest i secondary school. Derefter vendte han tilbage
til Helsingborg, fuldførte gymnasieuddannelsen dér og
tog i 1960 svensk studenterexamen på Helsingborgs
Högra Läroverk för Gossar. Da han påny var vendt
tilbage til England, blev han Master of Art ved Leicester
University. 1970-82 havde han vigtige poster i det dengang
dominerende Spies-rejsebureau med arbejdssted i
Danmark såvel som på talrige udenlandske destinationer.
1. gang gift (1966 Maria Kyrka, Helsingborg) med
Birgitta Marianne Svensson og samme år skilt. 2. gang gift
1985 (Kbh. Rådhus) med cand. jur. (Kbh. Univ.) Hanne
Secher Villumsen (f. 1956 Give), kontorchef i Kbh.s
Overpræsidium, dtr. af landmand i Løgstrup Ole Secher
Villumsen (f. 1928 Vorde), gift (1954 Branderslev) med
Bodil Amalie Nielsen (f. 1932 Branderslev), artium 1950
(Nakskov). I 2003 opløstes også det 2. ægteskab.
Klaus Marstrands datter af 1. ægteskab:
Tini Petra Marstrand, f. 25/3 1966 (Maria Kyrka,
Helsingborg), gift 1992 (Ängelholm) med Håkon Nilsson,
f. 27/6 1969 (Helsingborg), han tog hendes slægtnavn
Marstrand. De fik to sønner: Daniel Marstrand (1993
Rebbelberga) og Morgan Marstrand (1996 smst.).
Klaus Marstrands sønner af 2. ægteskab:
Nikolaj Secher Villumsen Marstrand (f. 1984 Kbh. Vor
Frue)
Alexander Secher Villumsen Marstrand (1990 smst.)
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Efterskrift
Kilderne
Kapitlerne har et meget forskelligt kildegrund
lag. Nogle personer har efterladt sig dynger af
breve, efter andre er der ikke et eneste ord. Nogle
findes der avisartikler om eller andre tryksager,
men om andre findes der højst en dødsannonce.
Nogle er der en stor mundtlig fortælletradition
om, men om andre ikke en lyd. Alle historieskri
vere kender problemet. Man har kun de kilder,
som kan findes. Og kun dem har man at vælge
imellem. Historieskrivning er ikke sandheden,
den er ofte nogle tilfældige glimt af fortiden.

Mine hjælpere
Mange i slægten har bidraget til bogen med
oplysninger, fortællinger, breve, billeder osv.
Jeg har været gæst i utallige Marstrand-hjem og
er blevet modtaget som en kær slægtning. Alle
disse mange kan jeg selvfølgelig ikke opremse
her, kun enkelte særlige.
Tre af dem hører ligesom jeg selv til olde
børnene efter “de 5 Marstrand-brødre”. Vi er
gamle! Vi har hørt fortællinger, som har udvi
det vores slægthistoriske erindringer tilbage til
omkr. 1850. Vores erindringer spænder over me
get af to århundreder, og de ville gå i graven med
os, hvis vi ikke gav dem videre. Derfor nævner
jeg med tak jer, der er fra samme gamle slægtled
som jeg selv: Knud Marstrand (f. 1924) og Carl
Gunnar Marstrand (f. 1927) fra Malerens linie.
Merete Marstrand (f. 1929) fra Glud&Marstrandlinien. De skriftlige kilder fra jer tre og ikke
mindst jeres mundtlige overleveringer har
været med til at strukturére bogen og skabe
sammenhæng mellem generationerne.
Fra det næste slægtled, det 6., har følgende
i særlig grad bidraget til bogen:

Troels Marstrand (f. 1955): Billedmateriale og
landkort.
Vilhelm Marstrand (f. 1949): Arkiv om den
vestindiske linie og Malerens linie.
Erik Marstrand (f. 1933): Originalt materiale fra
barndomshjemmet for “De 5 Marstrand-brødre”
i Silkegade! - Arkiv om borgmesterlinien.
Klaus Marstrand (f. 1942): Stof om Yngste linie.
Kun det vigtigste er nævnt. Tak for hjælpen al
lesammen!

Bogen
Det ville have været herligt, hvis bind II havde
været fuldt af beretninger om skibbrud og pi
rater, flyvning med ballon - som gassen går ud
af, familiekriser mellem generationer, had og
forsoning, mødet med kannibaler - som vil æde
ens liv, sammenstød med omgivelserne, styrt fra
højderne. Meget finder vi faktisk hos den første
generation i hver slægtlinie, ja, netop hos den
første i hver af slægtlinierne, læs de historier!
Men senere er der kun et par undtagelser af
spændende livshistorier. De lyser op! Mangelen
på interessant stof gør dette bind II jævnt kede
ligt; men beretningerne skulle med, fordi også vi
kedelige personer udgør forbindelsesled i den
lange kæde mellem de kommende generationer
og de gamle stjerner fra slægtens guldalder.
Mine læsere kan let se, at jeg har ikke gidet
skrive ret meget om alt det sædvanlige og almin
delige og normale, selv om det fylder hovedpar
ten af livet. Derimod har jeg gerne villet skrive
om dét, som var ejendommeligt eller bevægende
eller kritisabelt. Jeg har ønsket at fortælle om
spændende og anderledes mennesker. Ethvert
menneske er anderledes. I Marstrand-slægten
har der været nogle, som var meget anderledes.

O.M.
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Register til bind II.
Personnavne, stednavne, enkelte stikord
Stednavne. Dette register omfatter de væsentligste sted
navne. Ikke registreret er fx Danmark, København.
Stikord. De registrerede stikord beror på forfatterens
skøn.

Personnavne. Her er opført navne på alle, som er omtalt i
bind II.
Forkortelser:
B = Brødrene, de 5 Marstrand-brødre, f. i årene 1809-1817,
sønner af N.
Forkortelsen bruges også i ental: B = Bror, fx den yngste
B Theodor.
M = Marstrand.
N = Nordmanden, dvs. Nie. Jac. Marstrand, Bs far

De Marstrand-døtre, som giftede sig ind i andre slægter,
er normalt kun opført, dersom de er “mellemled” i slægthistorien, dvs. dersom de har børn, der bærer slægtnavnet
Marstrand som efternavn.
De mænd og kvinder, som stammer fra andre slægter,
men som ved ægteskab eller andet parforhold har ef
terladt descendenter, der bærer Marstrand-navnet som
efternavn, indgår selvfølgelig i registeret. De er registreret
under deres oprindelige efternavn (familienavn), også selv
om de har antaget Marstrand-navnet. De er derimod nor
malt ikke registreret, dersom efterkommerne ikke bærer
Marstrand-navnet som efternavn (familienavn).
Enhver, som er født før 2000 i Marstrand-slægten, kan
her i registeret finde oplysning ikke bare om Marstrandnavnets gang frem til sig selv, men også om sin mors her
komst.

* Navne, som særlig vedrører bind I, er angivet med en
stjerne.

Albani, s. 46, 47
Albrecht, Johan, bagermester, s. 216, 219
Aller-koncernen, s. 387
Amerika/USA, s. 22, 24, 34, 49, 87, 90, 92, 109, 144, 190,
200, 201, 242, 293, 316, 331, 359-361, 363, 364, 368, 371,
374,379,384

Andersen, Bodil Ibsen (f. 1952) kemiingeniør, cand.
polyt., dtr. af bygningsingeniør Svend Rudolf Andersen
(f. 1921) og hustru telefonistinde Ruth Ibsen Christensen
(1921-2002); g.m. systemprogrammør Vilhelm Marstrand
(f. 1949), søn af Malerens oldebarn Jørgen Marstrand
(1915-2001), s. 181
Andersen, Helen (f. 1919) dtr. af barbermester Einar (Georg
Vilhelm) Andersen (f. 1891 Sundby) og hustru Rigmor
Jensen (f. 1898 Odense Vor Frue); g.m. tegner og illustrator
Troels Marstrand (1919-1982), s. 384-388
Andersen, Niels Bøgh, fremtrædende sydslesviger, første
danske landdagsmand, s. 65
Andesbjergene, s. 72
arabiske sprogstudier, s. 72
Arbejdsgiverforeningens bagholdsangreb 1943, s. 48
armenere, s. 160
atommarch, s. 69
Baden-Jensen, Karin (1953) fysioterapeut; dtr. af
fremmedsproglig korresp., HD, grosserer Niels P. BadenJensen (1915-1998) og hustru, fremmedsproglig korresp.
Ellen Søndergaard (1915-20xx?). Gift 1. gang m. Michael
Marstrand (f. 1950), 2 børn. - 2. gang gift Schlichter, s.
349-351
bagererhvervets forgudelse, s. 258
bagergård på Købmagergade, købes i 1871 af Onkel
Troels, s. 216
do., overtages i 1864 af Jacob Marstrand, s. 216
do., rives ned og nybygges, s. 223
bagersvende behandlet som husdyr, s.221
Baku, s. 148, 149, 171
Bindesbøll, Thorvald (1846-1908) alsidig kunstner,
designer og ven for Poul Marstrand (1851-1902) i hans
maskinproduktion, s. 92, 98
Birkerød Kostskole, underskole med gymnasium
(latinskole) og examensret, fra 1920 Birkerød Statsskole,
s. 33, 34
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910), s. 220
Boerkrigen (1899-1902), s. 36
Borchs købmandsgård i Kolding, s. 35, 36
Bornholm., s. 20, 27
Borup, Johan (1853-1946) grundlægger af og forstander
for den københavnske “Borups Højskole”, ven med
borgmester Jac. Marstrand (1848-1935), s. 98, 99,111, 220,
225,242
Botswana, s. 196-199
Boxenbaum, Pia (f. 1945 mosaisk trossamf.) tandlæge og
psykoterapeut, dtr. af Leo Boxenbaum (1915-1988) 1. gang
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g.m. Søren Ole Sodtmann Bølling (f. 1946), 2. gang g. m. Nils
Marstrand (f. 1945) søn af Malerens ældste oldebarn Jørgen
M. Se Jakob Marstrand (f. 1971), cand. mag. i musik m.v., s.
181
brand, s. 94
Brobyhus, s. 313, 314, 316, 319
Brücker, (Georg) Valdemar (1852-1929), frikirkepræst,
højskoleforstander, kirkepolitisk forfatter, g.m. (Inger) Marie
Marstrand (1850-1938) dtr. af yngste B, Theodor, s. 225
Brücker, Knud (1885-0. 1960) arkitekt i Odense 1919-1938,
senere Kbhvn., søn af Vald. Brücker, barnebarn af den yngste
B, Theodor s. 302, 372
Brücker, Marie, se Marstrand.
Bryssel, s. 186-190
Burmeister, Paril, s. 96, 97
Burmeister, Thyra (1864-1950) dtr. af kaptajn i hæren Paril
Jacob Burmeister (1838-1874) og hustru Agnes Løwener
(1840-1876);, g.m. Poul Marstrand (1851-1902), søn af
næstældste B, Wilh. M., s. 7, 91, 96-108, 110-112
byplanlægning, s. 119, 121
Bølling, Søren Ole Sodtmann (f. 1946) biologisk far til Jakob
Marstrand (f. 1971), s. 181
børnejem, s. 191
Casablanca, s. 108, 141, 153, 154, 155, 161, 163-167, 171,
172,182, 191
*Charlotte Amalie (bynavn), s. 13-23
Charlottenberg, s. 13, 14, 87, 212
Christian den 9. (konge 1863-1905), s. 215, 226, 227, 342
Christian den 10. (konge. 1912-1947), s. 215, 309
Christiania, Norges hovedstads tidligere navn, se Kristiania
Christiania, tidl. Bådsmandsstrædes Kaserne, senere en
omstridt bydel på det indre Christianshavn, s. 198-199
Christiansø. s. 17, 18, 29
Compagniet, s. 184-185
Cramer, Fritz, gesandt i Rusland (Skt. Petersborg) i 1918, s.
106,108
Dagmar, dtr. af “Europas svigerfar”, kong Chr. 9., blev gift
som kejserinde af Rusland, s. 101
Danevirke, s. 134
Diedrichsen, Carsten (f. 1956) revisor, g.m. Tine Marstrand
(f. 1963) dtr. af skoleinspektør Erik Marstrand (1933), s. 272
Diplen, se skoleblad
Dragsted, Aage (1886-1942) hofjuvelér, sønnesøn af Arent
D., s. 25
Dragsted, Annie (1887-1954) se Svendsen
Dragsted, Arent (1821-1898) hofjuvelér, grundlægger af
guldsmededynastiet D., s. 50
Dragsted, Dagmar (1859-1937) dtr. af Arent D., g.m. Viggo
Rygaard, s. 39, 40
Dragsted, Ove (1913-1999) hofjuvelér, oldebarn af Arent D.,
s. 27, 30, 34, 38
Dragsted, Søren (1834-1915) postass. i Roskilde, postmester
i Frd.havn, Arent Dragsteds bror, model til forfatteren
Gustav Wied’s romanfigur Knagsted, s. 39, 50
drikkevand, Kbh., s. 228
Drøbak, s. 312
Dyggve, Ejnar, arkitekt, arkæolog, s. 136
Dörpfeld, Wilhelm (1858, ca. 1935) tysk arkæolog, en
verdensberømt hovedperson inden for den klassiske

arkæologi, s. 130
Ecuador, s. 72
England, s. 36
Ewaldsgade, villaen lå som nr. 9 for enden af den lille
gade, så at haven gik ned til Peblingesøen og havde
Søpavillonen som nabo; villaen blev købt af Troels
Marstrand d.y. 1896; den rummede beboelser i 3 etager;
Troels gjorde den til bolig for skiftende medlemmer fra
forskellige ge-nerationer og forskellige grene af Marstrandslægten, s. 293, 294, 297, 298, 301, 302, 323, 324, 371-372
Fauerholdt, Karla Irene Ravn, kaldet “Mette” (18861978) dtr. af driftbestyrer for Nordfynske Jernbane: Carl
Fauerholdt (1837-1914) og hustru Irene Salome Vilhelmine
Ravn (1853-1946): g.m. slægtens store genealog Vilhelm
Marstrand (1884-1955), s. 107, 120-124, 133, 138, 140,
158,184,192,193
Flensborg, s. 43, 45, 58, 62, 184
forelskelser mellem drenge, s. 62, 66
folkeafstemning 1972, om indtræden i EF (senere EU),
s. 186-187
folkeflytning, græsk-tyrkisk, s. 161-162
folkemord, s. 160
folkeskolelov 1937, s. 168
folkestrejken 1943, s. 47, 48
*Frederiksværk, s. 87, 88
*Fredsholm, Onkel Troelses landsted nær Helsingør, s. 217,
219,281
Friis-Hansen, Olaf, (1894-1960) rektor for Herlufsholm i
et kvart årh., s. 60
Førslevgård, s. 195, 196
genealogi, s. 127-132
Gilleleje, s. 185, 301, 303, 312, 317
Glud, Poul, medstifter af Glud&Marstrand, s. 282-288,
312
Gottorpstenen, s. 134
grafik, grafiker, s. 80, 81
Grundtvigskirken, s. 220, 226, 242
grækere, Grækenland, s. 160
Hagedorn, Bodil (f. 1889) l.g. gift 1914 med Knud
Marstrand (1886-1918), som blev dræbt i Rusland 1918,
s. 101, 102, 107
Hammerich, Gunnar, søn af nedennævnte; billedhugger;
bevarede tilknytningen til den Marstrandske malerlinie; i
hans idylliske hus på Ærø fandt Poul Marstrands yngste
søn, der stavede sit fornavn Paul, sin tilkommende, Dorrit
Hedegaard, s. 151
Hammerich, Holger, (1845-1915) etatsråd, ingeniør,
politiker, ledende i Københavns storbyudvikling o.
1900, bl.a. frihavnen, Kulkompagniet, Titan, nær ven af
malersønnen Poul Marstrand. I næste slægtled bevaredes
forbindelserne, s. 92, 95
Hansen, Aksel (1853-1933) billedhugger (skaber af den
henrivende Ekko-statue i Kongens Have i Kbh.): byste af
Troels d.y. Marstrand (Glud & Marstrand), s. 342
Hedegaard, Dorothea, kaldet “Dorrit” (1898-1984), dtr.
af læge i Svendborg: Carl P. Hedegaard (1866-1925) og
Marie Caroline Roedsted (1871-1934); g.m. arkitekt Paul
Marstrand (1895-1965), yngste sønnesøn af næstældste B,
Maleren s. 107, 152-159
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Hein, Piet, ingeniør, poet, s. 123, 124
Helms, Hans Jørgen (1891-1939) lektor på Herlufsholm,
historisk forf., s. 60
Herlufsholm, s. 59-66
Hey, Flemming, konsul i Odense, s. 41
Hjorth, Agnes, husholderske og elskerinde for Troels d.y.
(Glud og Marstrand), s. 297-307, 313-314, 323
Hjorth, Preben, Troels (d.y.)’s søn med Agnes Hjorth,
s. 297, 307, 313
hofjuvelér, se Dragsted-navnene,
Holbæk Seminarium, s. 67-70
Holten-Bechtolsheim, Viggo (1877-1958), højesteretssag
fører, svoger til Vilhelm Marstrand (1884-1955), hvis breve
til Dørpfeld (s.d.) han oversatte til tysk, s. 139
Hostrup, Jens Chr. (1818-1892), digter, præst, s. 226
Hurupstenen, s. 134
hvide befolkning i Dansk Vestindien, s. 13
Hviderusland, s. 146, 147, 170, 171
Hæstrup, Jørgen, professor, historieskriver, s. 49, 51

Inset, kobberværk, 5 km syd for Trondhjem, fødested for
Nordmanden, der rejste til Danmark som ung og blev
stamfar til den danske Marstrand-slægt, s. 125, 126, 138,
139
Jacobsen, I.C., brygger, Carlsbergs grundlægger, s. 53
Jacobsen, Kirsten, (f. 1961), lærer, dtr. af elektriker Uffe
Sund Jacobsen (f. 1933) og hustru kontorassistent Agis
Petersen (f. 1935 Hornbæk); 2. hustru til Per Marstrand
(1946); 2 børn, s. 272
Jacobsen, Lis, dr. phil, den navnkundige runolog,
Danmarks store filolog og sprogforsker, s. 139
Jellinghøjene, s. 135, 136
Jensen, Frida Marie Christine (f. 1895 Frd.berg-ca. 1880))
dtr. af grænsegendarm Mads Martin Jensen (1863 Fraugde1897 Frd.berg) og hustru Marie Sophie Andersen (1861
Borreby-1916 Frd.berg); g.m. Thor Marstrand (1894-1967)
bankfunktionær, søn af den yngste linies stamfar Tobias
Marstrand (1862-1946), s. 365, 374-376, 379, 380
Jensen, Margrethe Lønborg, 2. hustru til borgmester Jacob
Marstrand, s. 241
Jensen, Ulla Tanderup (1962) grafiker og designer, dtr. af
gårdejer Otto Jensen (1930) og hustru Maren Tanderup
(1935); g.m. grafiker Troels M. (1955) af den vestindiske
linie, s. 81
Jensen-Klint, se Klint
Jeppesen, Hanne Pernille Diget (f. 1969 Køge), cand.phil.
i musik, g.m. Jakob Marstrand (f. 1971), dtr. af cand.mag,
gymnasielektor i Køge,Jørn Jeppesen (1943) og hustru
gymnasielærer Lone Diget Møller (f. 1943), s. 181
Jerusalem, s. 71, 72, 377
Jessen, Claus, overlæge, dr.med., hjertekirurg, dimitteret
fra Herlufsholm 1940, s. 65, 74
jordskælv, s. 15-16, 212, 214
Kaukasus, s. 148, 149, 170
Klinkby, Jacob, lærer på Birkerød Kostskole, s. 33
Klint, P. Jensen, (1853-1930), arkitekt, Grundtvigskirkens
bygmester, s. 220, 226, 244
kloakvand, udledning fra Kbh., s. 228
Kløvborg, Anders, provst på Tåsinge, s. 45

Knagsted, se Søren Dragsted
Knak,
Christen
(1914-2002)
civilingeniør,
undervisningsinspektør, søn af bødkermester i Esbjerg:
Nis Peter Christensen (død 1945) og Mariane Kristine
Graversen (død 1955); gift 1. gang m. Merete Marstrand (f.
1929) af Glud&Marstrand-linien, s. 338
Knak, Claus (1956-1979), yngste søn af ovennævnte,
omkom meget ung ved en bilulykke, s. 339, 341-342, 343,
347-349
Koefoed, C.A., udlånt som “statsråd” til det russiske
landbrugsministerium før 1. verdenskrig, derefter ansat i
det danske gesandtskab i St. Petersborg, s. 106, 107
Kofoed, Leo, savværksejer i Rønne, g.m. Jens Svendsens
søster Oline Svendsen (1837-1911), s. 27, 29
kolerarejsen, s. 13
Kristiania, Norges hovedstads tidligere navn, s. 125, 138,
289, 291, 299, 303, 316, 317, 318, 319
Kristiansen, Ulla (1934-2001) dtr. af postbud i Stoholm,
Sigurd Kristiansen (1895-1962), og hustru sygeplejerske
Agnes Jensen (1896-1984); g.m. Otto Marstrand (1919),
bogens forf., oldebarn af ældste B, s. 68, 69
Kulkompagni, Det Danske, s. 92
kullosning, s. 92
Landbohøjskolen, s. 195
Langeliniepavillonen, bådpladser, s. 183, 310
Langer, Viggo, kunstmaler, s. 39
Larsen, Andreas, gennem en menneskealder organist på
Herlufsholm, s. 74
Larsen, Thomas Jejlskov (1964), søn af edb-tekniker
Allan Larsen (1935) og hustru Vivian Jejlskov (1938), g.m.
jazzbassist Helle Marstrand (1961) af den vestindiske linie,
s. 75
“Lasse”, se Marstrand, Merete (1929)
Lebech, Mogens, historiker, s. 90, 97, 109
Lejerbo, boligselskab, s. 168
Livgarden, s. 214
Longfellow, s. 45
Lukas-evangeliet, s. 80
Lunderskov, jernbaneknudepunkt, s. 179
Lyngby Landboskole, s. 194
Løwener, Agnes (1840-1876), mor til Thyra Burmeister,
s. 110
Løwener, Daniel (1805-1873) grundlægger af jernstøberi
med maskinfabrik på Christianshavn, var morfar til Thyra
Burmeister, s. 110
Løwener, Valdemar (1830-ca.l920) overtog sin fars
jernstøberi, Thyra Burmeisters morbror, s. 101, 111
Madam blå. s. 284-285
Madsen, Henri Carlo (1902-1984) bankbetjent, søn af
Georg Henri Madsen (1877-ca. 1945) og hustru Ane Marie
Rasmussen (1872-1923); g.m. Aase Marstrand Petersen
(1900-1979), s. 265
Manning, Louise (plejedatter), s. 16, 28
Marcus, Aage (1888-1985) hovedperson i 1900-årene
literære liv, forfatter og filosof, s. 340-342
Marokko, s. 108, 153-156, 163-166, 182
Marstrand, Alexander (1990) sønnesøn af illustrator og
maler Troels Marstrand (1919-1982), yngste linie, s. 388
Marstrand, Amalie (1993), barnebarn af bogens forf. Otto
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M., den vestindiske linie, s. 75
Marstrand, Amalie (1995) oldebarn af dyrlæge Jacob
Marstrand (1911-1998), dtr. af læge Jacob Marstrand
(1971), borgmesterlinien, s. 272
Marstrand, Anders Willemoes (1980) sønnesøn af dyrlæge
Jacob Marstrand (1911-1988), s. 273
Marstrand, Andreas (1995) sønnesøn af bogens forf. Otto
M., den vestindiske linie, s. 81
Marstrand, Anna Kathrine (1880-1953) dtr. af
borgmester Jacob M.; her i bogen ofte betegnet som
“borgmesterdatteren”, s. 7, 253-262
*Marstrand, Annie Dorothea (1818-1886) se Nissen
Marstrand, Annie Lætitia (1850-1933) dtr. af ældste B, g.
m. Jens Svendsen, s. 7, 13-20, 23-30, 49, 368
Marstrand, Barbara (1994) oldebarn af Malerens yngste
sønnesøn Paul Marstrand (1895-1965), s. 201
Marstrand, Bodil Ibsen, se Andersen
Marstrand, Carl Gunnar (1927) kvægavlskonsulent,
oldebarn af næstældste B, maleren Wilh. M., s. 122, 157158, 161, 165, 191-200
Marstrand, Caroline (1995), barnebarn af bogens forf. Otto
M., den vestindiske linie, s. 75
Marstrand, Christian Willemoes (1976) sønnesøn af
dyrlæge Jacob Marstrand (1911-1988), s. 273
Marstrand, Christian Ibsen (1985) oldebarn af Malerens
ældste sønnesøn, genealogen Vilhelm Marstrand (18841955), s. 181
Marstrand, “Dorrit”, se Hedegaard, Dorothea
Marstrand, Edith, se Nielsen, Edith
Marstrand, Erik (1933) skoleinspektør, oldebarn af
borgmester Jacob Marstrand (1848-1935), søn af Henri
Carlo Madsen (1902-1984) og Aase Marstrand Petersen
(1900-1979), s. 265-266, 272, 273, 389
Marstrand, Even (1879-1949), borgmester Jac. Marstrands
næstældste søn, præst, nationaløkonom, forfatter, i
ægteskabet døtre, ingen har givet slægtnavnet videre, s.
249
Marstrand, Even (1915), søn af borgmesterdatteren Anna
Marstrand (1880-1853), læge, i ægteskabet døtre, ingen har
givet slægtnavnet videre, s. 262
Marstrand, Frida, se Jensen, Frida
Marstrand, Gunnar (1891-1918) driftleder ved riffelsyndikat i Kovrow, dræbt i Rusland 1918, tredie sønnesøn
af næstældste B, Maleren, ingen børn, s. 99-107
Marstrand, Svend Ejnar Hamlet (1901-19xx), sønnesøn
af den yngste linies stamfar, Tobias, født og død i USA,
s. 361, 363, 364, 367, 368
Marstrand, Hans Jørgen. (1856-1877) sømand, søn af den
ældste B, Theodor, bror til bl.a. borgmesteren og Troels M.
d.y. (G&M), døde af tyfus i Biscayen, se bind 1
Marstrand, Hans Osvald (1897-19xx) boghandler, søn af
den yngste linies stamfar Tobias, barnløs s. 359-360, 363,
364,368
Marstrand, Helle (1961) jazzmusiker, bassist, barnebarn
af Albanidirektøren i Odense, Jens Aage Marstrand (18801964), den vestindiske linie, s. 75
Marstrand, Inger Marie (1850-1938) dtr. af yngste B,
Theodor, g.m. (Georg) Valdemar Brücker (1852-1929). s.
225, 298, 331, 380

Marstrand, Jacob (1848-1935) borgmester i Kbh., ældste
søn af yngste B, Theodor, s. 6, 7, 16, 118, 209-249, 254,
256,272,362
Marstrand, Jacob (1911-1998) dyrlæge i Hillerød, søn af
borgmesterdatteren Anna Katrine Marstrand (1880-1953),
s. 7, 267-272
Marstrand, Jacob (1971) læge, Ph.D., søn af af stadsingeniør
i Herning, cand.polyt. Jørgen Marstrand (1943),
s. 272
Marstrand, Jakob Bølling (1971) cand.mag. i musik m.v.,
søn af Søren Ole Sodtman (f. 1946) og Pia Boxenbaum
(f. 1945) i hendes 1. ægteskab; han forblev hos hende i
hendes 2. ægteskab m. Nils Marstrand (f. 1945), se denne,
og overtog Marstrand-navnet, g.m. Hanne Pernille Diget
Jeppesen, s.d., s. 181
Marstrand, Jens Aage (1880-1964) direktør for Albanibryggerierne i Odense, dattersøn af ældste B, Otto M.
(1809-1891), s. 7, 27, 33-51
Marstrand, Jeppe (1989), sønnesøn af dyrlæge Jacob
Marstrand (1911-1988), s. 272
Marstrand, Jesper (1968) civilingeniør, søn af stadsingeniør
i Herning, cand. polyt. Jørgen Marstrand (1943), s. 272
Marstrand, Johanne (1852-1934) dtr. af yngste B, Theodor,
g.m. Frd. Mygind, s. 296-298, 316, 317
Marstrand, Jonas (1975) civilingeniør, søn af stadsingeniør
i Herning, cand.polyt. Jørgen Marstrand (1943), s. 272
Marstrand, Jonathan (1993), sønnesøn af bogens forf. Otto
M., den vestindiske linie, s. 81
Marstrand, Josefine, se Thorp, Josefine
Marstrand, Julie (1882-1943) dtr. af borgm. Jacob
Marstrand, kunstner, kendt billedhugger og illustrator. I
en årrække gift med overlæge Niels Blegvad, s. 233, 235,
236, 238, 249, 257
Marstrand, Julie (1992) oldebarn af Malerens yngste
sønnesøn Paul Marstrand (1895-1965), s. 201
*Marstrand, Julie (1850-1881) (store Julie), gift Trier, dtr.
af den næstyngste B, Troels (d.æ.), s. 225, 242, 292
*Marstrand, Julie (1855-1937) (lille Julie), gift
Pontoppidan, dtr. af næstældste B, Maleren Wilhelm M.,
s. 225
*Marstrand, Julius (1859-1942) yngste søn af ældste B,
vestindiske Otto M., s. 24, 36, 309
Marstrand, Jørgen (1915-2001) dr.techn., ingeniør ved
Risø atomforsøg, oldebarn af næstældste B, Maleren,
s. 177-181
Marstrand, Jørgen (1943) cand. polyt., stadsingeniør i
Herning, søn af dyrlæge Jacob Marstrand (1911-1988),
s. 272, 273
Marstrand, Katrine Nørfelt (1975), barnebarn af dyrlæge
Jacob Marstrand (1911-1988), s. 272
Marstrand, Kim (1959) vognmand, søn af skoleinspektør
Erik Marstrand (1933), s. 272
Marstrand, Kirsten Bunde (1935), se Nielsen, Kirsten
Bunde
Marstrand, Kirsten (1961), se Jacobsen
Marstrand, Klaus (1942) antikvitetshandler, oldebarn af
yngste linies stamfar Tobias M., s. 379, 384, 388
Marstrand, Knud (1886-1918) arkitekt i Moskva, dræbt
i Rusland 1918, næstældste sønnesøn af næstældste B,
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Maleren. Ingen børn, s. 99-107
Marstrand, Knud Nicolai (1924) cheftranslatør i Bryssel,
oldebarn af næstældste B, maleren Wilh. M., s. 157, 161,
165, 182-190
Marstrand, Kristina (1955) advokat, barnebarn af Malerens
ældste sønnesøn Vilhelm M. (1884-1955), s. 174, 181
Marstrand, Lillian Willemoes, se Petersen, Lillian W.
Marstrand, Lisbet, se Petersen, Lisbet
Marstrand, Mads (1982) søn af Michael Marstrand (1950),
G&M-linien, s. 352
Marstrand, Mads Nørfelt (1974), sønnesøn af dyrlæge
Jacob Marstrand (1911-1988), s. 272
Marstrand, Margrethe (Grethe) (1824-1867), se Weide
mann
Marstrand, Margrethe (f. 1951), se Wilken-Jensen
Marstrand, Mariane (1872-1936), se Thorsen
Marstrand, Marianne (f. 1928), se Neergaard
Marstrand, Marie (1846-1914), borgmester Jacob M.s hu
stru, se Neergaard
Marstrand, (Inger) Marie (1850-1938) dtr. af yngste B,
Theodor, g.m. ValdemarBrücker (1852-1929), frikirkepræst,
s. 291-293, 301, 302, 368, 371, 372, 380
*Marstrand, Anna Henriette Mathilde (1822-1900) se
Tjaden
Marstrand, Merete, (1927-1964), se Monberg
Marstrand, Merete, kaldet Lasse (1929), barnebarn af
Glud&Marstrands grundlægger Troels Marstrand (18541929), s. 328, 329, 335-343
Marstrand, Merethe (1999) oldebarn af dyrlæge Jacob
Marstrand (1911-1998), dtr. af læge Jacob Marstrand
(1971), borgmesterlinien, s. 272
Marstrand, “Mette”, (1886-1978), se Fauerholdt, Karla
Marstrand, Mette (f. 1940), se Rørbech, Mette
Marstrand, Michael, (f. 1950) oldebarn af Glud&Marstrands
grundlægger Troels Marstrand (1854-1929), s. 338, 339,
347-352
Marstrand, Mik (1985) søn af Michael Marstrand (1950),
G&M-linien, s. 352
Marstrand, Nathalie (1965) barnebarn af Malerens yngste
sønnesøn Paul Marstrand (1895-1965), s. 174, 201
*Marstrand, Nicolai Jacob (1770-1829), Bs far, her i bogen
ofte betegnet som N, s. 4
Marstrand, Niels (1991), sønnesøn af dyrlæge Jacob
Marstrand (1911-1988), s. 272
Marstrand, Nikolaj (1984) sønnesøn af illustrator og maler
Troels Marstrand (1919-1982), yngste linie, s. 395
Marstrand, Nils (1945) civilingeniør, sønnesøn af
Malerens ældste sønnesøn, genealogen Vilhelm M. (18841955), s. 180, 181
Marstrand, Olav (1876-1952), borgmester Jacob M.s
ældste søn, ugift, s. 102-107
*Marstrand, Nie. Osvald (1846-1881) ældste søn af ældste
B, s. 14-16, 292
*Marstrand, Oswald Julius (1812-1849) søofficer, den
mellemste B, s. 3, 4, 79, 126, 127
*Marstrand, Otto Jacob (1809-1891) den ældste B, bosat i
Dansk Vestindien, s. 7, 13-27
Marstrand, Otto (1898-1985) værktøjsmager, søn af
Glud&Marstrands grundlægger, s. 188, 295, 307, 312, 313,

319, 323-331
Marstrand, Otto (1919) forf. til denne bog, oldebarn af
ældste B, den vestindisk Otto M., s. 57-75
Marstrand, Paul (1895-1965) arkitekt bl.a. i Marokko,
yngste sønnesøn af næstældste B, Maleren, s. 143-172
Marstrand, Per (1946) overlærer ved projekter for
specialundervisning, søn af dyrlæge Jacob Marstrand
(1911-1988), s. 272, 273
Marstrand, Pernille, se Jeppesen, Hanne Pernille Diget
*Marstrand, Peter Schnitter (1757-1809) sorenskriver i
Ryfylke ved Stavanger, bror til N, se bind 1
Marstrand, Peter (f. 1967) forfatter (politisk filosofi),
sønnesøn af Malerens yngste sønnesøn Paul Marstrand
(1895-1965), s. 174, 185
Marstrand, Poul Frederik (1851-1902) maskinfabrikant,
direktør i Titan, ældste søn af næstældste B, Maleren,
s. 87-95, 97, 98
Marstrand, Rebekka Diedrichsen (1997), barnebarn af
skoleinspektør Erik Marstrand (1933), s. 272
Marstrand, “Risse”, se Nielsen, Rigmor
Marstrand, Selma (1999), barnebarn af bogens forf. Otto
M., den vestindiske linie, s. 81
Marstrand, Simone Diedrichsen (1991), barnebarn af
skoleinspektør Erik Marstrand (1933), s. 272
Marstrand, Sophus (1860-1946) arkitekt, barnløs, søn af
yngste B, Theodor, s. 7, 30, 291, 293, 301, 302, 362, 363,
365, 366, 368, 371, 376, 379, 383
Marstrand, Susanne (1981) oldebarn af Malerens ældste
sønnesøn, genealogen Vilhelm Marstrand (1884-1955),
s. 181
Marstrand, Tatiana (1991) oldebarn af Malerens ældste
sønnesøn Vilhelm Marstrand (1884-1955), adoptivdtr. af
advokat Kristina Marstrand (1955), s. 181
*Marstrand, Theodor Christian (1817-1863) yngste B,
værktøjsfabrikant, s. 3, 4, 7
Marstrand, Thor Holger (1894-1967) bankfunktionær, søn
af den yngste linies stamfar Tobias Marstrand (1862-1946),
s. 7, 308, 360, 362, 371-380
Marstrand, Thyra, se Burmeister
Marstrand, Tine (f. 1963), bogholder, dtr. af skoleinspektør
Erik Marstrand (1933), g.m. revisor Carsten Diedrichsen (f.
1956), s. 272
Marstrand, Tobias (1862-1946) den yngste linies stamfar,
yngste søn af yngste B, Theodor, s. 4, 7, 302, 308, 357-368,
371-374
*Marstrand, Troels Caspar Daniel (d.æ.) (1815-1889)
næstyngste B, mølleejer, s. 3, 4, 13-16, 88, 89, 118
Marstrand, Troels (d.y.) (1854-1929) grundlægger
Glud&Marstrand; søn af yngste B, Theodor, s. 4, 7, 279319, 357, 359, 360, 362, 368, 371, 373, 374, 375
Marstrand, Troels (1919-1982 i Frankrig) illustrator
og maler, sønnesøn af den yngste linies stamfar Tobias
Marstrand (1862-1946), s. 380, 383-388
Marstrand, Troels (1953) værkfører, søn af dyrlæge Jacob
Marstrand (1911-1988), s. 272, 273
Marstrand, Troels (1955) grafiker, sønnesøn af
Albanidirektøren i Odense, Jens Aage Marstrand (18801964), den vestindiske linie, s. 79-81
Marstrand, Ulla (1934-2001), se Kristiansen
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Marstrand, Ulla Tanderup, se Jensen, Ulla T.
Marstrand, Viggo (1884-1908) borgmesterens yngste søn,
død ung som stud.polyt., s. 233, 239, 249
Marstrand,Vilhelm
Nie. (1884-1955) slægtens store
genealog, ældste sønnesøn af næstældste B, Maleren, s. 7,
97-100, 117-140, 174, 184, 191-193
Marstrand, Vilhelm (1949) systemprogrammør, sønnesøn
af Malerens ældste sønnesøn, genealogen Vilhelm M., se
ovenfor, s. 179, 181
Marstrand, Vita, se Rygaard
*Marstrand, Nie. Wilhelm (1810-1873) den næstældste B,
Maleren, s. 3, 4, 13-16, 87-89
Marstrand, William Diedrichsen (1993), barnebarn af
skoleinspektør Erik Marstrand (1933), s. 272
Marstrand, Aase, se Petersen
Marstrandske Familiebillede, Maleren Wilh. Marstrands
berømte maleri, et arrangeret gruppebillede med Nordman
dens gamle enke, Petra, omgivet af sønner. Det blev malet
som bryllupsgave til den ældste bror Ottos bryllup 1845
i Vestindien. Se nærmere sidst i kapitlet om Knud M. (f.
1924), s. 189, 190, 309
Matthiessen, Hugo, historiker, arkæolog, s. 133
Metropolitanskolen, s. 183, 184, 193
Michaelsen, Ernst, generaldirektør, s. 37
Molde, s. 125, 126, 136, 137
Monberg, Merete (1927-1964) adoptivdtr. af overlæge, dr.
med. Anthon Monberg (1892-1974), 1. hustru til Knud
Marstrand (1924), s. 185, 190
Moskva, s. 37, 100-102, 104-106, 111, 112, 145-150, 153,
165, 167, 170, 171
Mygind, (Georg) Frederik (1845-1927) præst, g.m. Johanne
Marstrand (1852-1934) dtr. af yngste B, Theodor, s. 317
Nansen, Fridtjof (1861-1930), norsk polarforsker,
international mægler, s. 161
nazistparti, s. 377
Neergaard, Marianne (f. 1928), hortonom, kandidat fra
Landbohøjskolen, dtr. af godsejer på Førslevgård: Wenzel
Rudolph Flach de Neergaard (1892-1968) og hustru Marie
Munk Wilhjelm, kaldet Majse (1899 Porsgrund i Norge
-1976); g.m. kvægavlskonsulent Carl Gunnar Marstrand
(1927), s. 195-201
Neergaard, Marie (1846-1914), lærerinde, dtr. af
snedkermester i Kbh. Peter Neergaard (1810-1859) og
hustru Katrine Marie Fleuron (1814-1888); g.m. borgmester
Jacob Marstrand (1848-1935), s. 218-240
Neergaard, Wenzel, s. 195, 196
negerbefolkningen i Dansk Vestindien, udtrykket “de
sorte” anses nu for særlig korrekt i dansk historieskrivning,
men på nutidsdansk har udtrykket ofte en ny betydning
- denne bog er ikke et sprogpolitisk debatindlæg, men
bruger det udtryk, som brugtes i datiden, s. 13, 22
* nervens, den vestindiske Otto om sin kone, s. 15
Nice, Nizza, s. 386-387
Nielsen, Edith (f. 1917) dtr. af lagerchef Alfred Viggo
Nielsen (1893-1960) og hustru Ingeborg Keller (19161986); g.m. dyrlæge Jacob Marstrand (1911-1998), s. 267270
Nielsen, Elna Hellner (f. 1893) l.g. gift 1917 med Gunnar
Marstrand (1891-1918), som blev dræbt i Rusland 1918

efter kun eet års ægteskab, s. 101-103, 107, 158
Nielsen, Jan Kjær (f. 1947) salgschef, søn af fotograf
Magnus Nielsen (1917-1997) og hustru Adelheid Harriet
Jensen (1913-2003); g.m. advokat Kristina Marstrand (f.
1955), dtr. af malerens oldebarn Jørgen M. (1915-2001),
s. 181
Nielsen, Julie (1885-1946?), Tobias Marstrands 3. hustru,
s. 363-364, 366, 368
Nielsen, Kirsten Bunde (f. 1935) folkeskolelærer, dtr.
af viceskoleinspektør Bunde Laurits Nielsen (19031993) og hustru Kirstine Thomsen (f. 1903-1992); g.m.
skoleinspektør Erik Marstrand (1933), s. 272
Nielsen, Rigmor Valborg Marie, kaldet “Risse” (19152004) dtr. af stationsforstander i Lunderskov Niels Jørgen
Nielsen (1867-1948) og hustru Mette Kirstine Thuesen
(1870-1946), g.m. Jørgen Marstrand (1915-2001) ingeniør
ved Risø atomforsøg, s. 138, 178-181
“Nille”, se Nielsen, Julie
*Nissen, Annie Dorothea (1818-1886) dtr. af kgl. agent i
Dansk Vestindien: Johan Peter Nissen, (1767-1841) og hu
stru Annie Dorothea Gärtner (1783-1848); g.m. ældste B,
den vestindiske Otto M., s. 13-16
*Nordbanen, over Hillerød til Helsingør, s. 28
Nyrop, Martin (1849-1921), arkitekt, s. 226, 230
Nærumbanen, s. 258
Nørlund, Poul, (1888-1951) Nationalmuseets chef,
rigsantikvar, s. 134-135
Odense, s. 41, 42, 46, 47, 57-58, 120, 121, 324, 326
ordblindhed, s. 289, 324
Orlogsværftet, s. 89, 91
Orsja, jernbaneknudepunkt i Hviderusland, s. 147, 148
Pedersen, Carsten (f. 1966) lektor, cand. mag. i
samfundsfag og filosofi, søn af kordegn Johs. Andreasen (f.
1944) og hustru rengøringsleder Anni Pedersen (f. 1945); i
parforhold m. Nathalie Marstrand (f. 1965), s. 201
Petersen, Hans, ejer af Munke Mølle, s. 51
Petersen, Lillian Willemoes (1954), socialpædagog, dtr.
af klejnsmed Verner Willemoes Petersen (1922 Borup)
og hustru Eva Gunhilda Hansen (1928 Silkebg.), g.m.
værkfører Troels Marstrand (1953), s. 272
Petersen, Lisbet (1971) cand.psych., Ph.D, dtr. af
banearbejder Arne William Petersen (1935-2000) og
hustru Anna Margrethe Nielsen (f. 1937); g.m. læge Jacob
Marstrand (f. 1971), s. 272
Petersen, Lorentz Vilhelm (1866-1932) cand.polyt.
baneingeniør, søn af etatsråd, hovedrevisor ved De Danske
Statsbaner (1826-1911) og hustru Anna f. Gamborg (18341894) præstedtr. fra Viksø; g.m. Anna Katrine Marstrand
(1880-1953), dtr. af borgmester Jacob M. (1848-1935), s.
237, 248, 255-262, 265, 267
Petersen, Aase Marstrand (1900-1979), sygeplejerske,
dtr. af Lorenz Petersen (1866-1932), mor til Erik Marstrand
(1933), s. 7, 262, 272
Pio, Louis (1841-1894) og Geleff, Paul (1842-1928), de første
socialistførere i Danmark. Deres møder blev sprængt af
militæret, de selv fik en tvivlsom behandling, s. 221, 246
Piræus, Vilhelm Marstrands bog om arsenalet, s. 129-130
Pjatigorsk, 100 km N for Kaukasus, på tilbagerejsen fra
Kaukasus blev Paul Marstrand her tvunget til ikke at rejse
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til Moskva, hvorefter han rejste til Wien, s. 150
Piesner, Johan (1857-1922) cand.theol., forstander 18931905 for Birkerød Kostskole, derpå for Blindeinstituttet,
bror til Skagens berømte arkitet Ulrik Piesner, s. 34
professor-konkurrence, s. 130-132
Qvistgaard, Birte (f. 1927), beskikket translatør og tolk, dtr.
af admiral, forsvarschef Erhard Qvistgaard (1898-1980), og
hustru Anna Rose Laage-Petersen; BQ var 2. hustru til
cheftranslatør i Bryssel Knud Marstrand (1924), oldebarn
af næstældste B, maleren Wilh. M. s. 185-190
Reedtz-Thott, Axel (1920-1973), baron, ejer af Gaunø,
dimitteret fra Herlufsholm 1939, forstander 1960-1973 for
Herlufsholm, s. 65, 66, 74
Risø, atomstations, s. 178, 180
“Risse”, se Nielsen, Rigmor
runer, runeindskrifter, s. 133-136
Rusland, s. 99-107
Rygaard, Caroline (1833-1901) g.m. Niels Thomsen, Viggo
Rygaards kusine, s. 50, 53
Rygaard, Caroline Ingeborg Vita (1889-1938), lærerinde,
dtr. af gartneriejer, Viggo Rygaard (1849-1928) og hustru
Dagmar Dragsted (1859-1937); g.m. bryggeridirektør på
Albani i Odense, Jens Aage M. (1880-1964), s. 7, 38-40, 42,
44-45, 50-52
Rygaard, Viggo, s. 38-40, 52, 53
Rørbech, Mette (f. 1940) lærer, dtr. af lærer i Ringsted:
Knud Thormod Rørbech (1901-1972) og hustru Inger
Henriette Nyholm (1912-1995); g.m. stadsingeniør i
Herning Jørgen Marstrand (1943), s. 272
rådhus, Kbh., s. 226, 229-230, 232, 243, 247
*Sanct Croix (udtales Sankt Krøjs), s. 13-24, 34
*Sanct Jan, s. 21, 22
*Sanct Thomas, s. 13-24, 33-34
Schlichter, Karin, se Baden-Jensen
Schneekloths Skole, s. 210, 211
* Schrøder, Valborg, norsk privatlærerinde for døtrene
i det vestindiske Marstrand-hjem og i datteren Annie
Lætitias hjem i Danmark, s. 15, 23, 28
Sengeløse, s. 167, 168, 172, 183, 184, 190, 192, 193
Septemberforliget.
Arbejdsgiverne dannede i 1885
deres kamporganisation, “Fabrikanter i Jernindustrien i
København”, i 1898 stiftedes De Samvirkende Fagforbund,
og i 1899 brød storkonflikten løs. Blandt arbejdsgivernes
hovedkrav var, at arbejderne skulle fraskrive sig deres
grundlovssikrede ret til at danne fagforeninger. Det hjalp
ikke meget, at Paul Marstrand på Vesterfælledvej lod sin
hustru uddele mad til børnerige familier. Hvad angår Troels
Marstrands holdning, var den hensynsløst yderliggående;
han forsøgte sig med kvindelige skruebrækkere til sulteløn.
Jacob Marstrand med den nybyggede brødfabrik tog parti
for arbejderne. Han havde forlængst indført en ugentlig
fridag, en seng til hver svend (!), 8 timers arbejdsdag m.v.,
og bagerlaget, som han var formand for, havde indgået
aftaler med fagforeningen om alle stridsspørgsmål. Hans
store fabrik stod derfor uden for konflikten i 1899, men
tilsluttede sig forliget. Dog forsatte han med 8 timers
arbejdsdag, hans slægtninge fastholdt 10 timer, s. 94, 286
Skagbohuse, s. 42, 43, 57
Skamlebæk, s. 68

skoleblad, s. 65
Sliben, William, cand.polit, udsendt konsul i Casablanca
i begyndelsen af 1920érne, senere bl.a. formand for
Københavns forenede grundejerforeninger, s. 154, 168, 171
Slomann’s Skole, s. 324, 331
Smyrna, s. 160
Spanien og Portugal, s. 184
sporvogne, hestetrukne, s. 93, 230
sporvogne, røde, i Odense, s. 42, 57, 120
sporvognsnettet, i Kbh., s. 230, 231
sprog i Dansk Vestindien, s. 13
Sukkerplantage, s. 22
Svendsen, Annie (1887-1954) g. Dragsted, af den
vestindiske B, Otto M., s. 24, 38, 40
Svendsen, Jens (1843-1927), søn af soldat på Christiansø:
Peder Svendsen (1813-53) og hustru Christine Margrethe
Nielsdatter (1807-1899); g.m. Annie Lætitia Marstrand
(1850-1933) dtr. af ældste B, den vestindiske Otto M.,
s. 17-27
Svensson, Birgitta Marianne (1946), svensk, viet i Hel
singborgs Maria Kirke som 1. hustru til antikvitetshandler
Klaus Marstrand (1942), yngste linie, s. 388
Swaneng Hill, skoleprojekt i Botswana, s. 197-200
Sydamerika, s. 185
Sædingestenen, s. 134
Sønderborg, s. 310, 336
sønderjyske sag, den, s. 45, 64-65, 90
Tagesminde, s. 38-40, 52, 53
Tilbageblik, s. 209
Thessalonike, s. 160-162
Thomsen, Niels Lassen, (1826-1900), velhavende smør- og
korngrosserer i Kbh., Viggo Rygårds plejefar og velgører,
g.m. V.R.s mors kusine Caroline Rygaard (1833-1901), der
tillige var kusine til brygger I.C. Jacobsens hustru Laura,
s. 53
Thomsen, Caroline (1833-1901) se Rygaard
T(h)orp, Josefine (1860 Aker -1923), dtr. af Niels
Thormodsen T(h)orp (1829 Berg i Smålenene -1890
Kristiania) og hustru Karen (Anne) Amundsen (1830 Moss
-1914 Kristiania); g.m. Troels (d.y.) Marstrand (1854-1929),
s. 289-313
Thorsen, Mariane, egl. Marianna (1872-1936) dtr. af
premierløjtnant Thorvald Thorsen (1830-1890) og
hustruThora Wright (1841-1893); g.m. Tobias Marstrand
(1862-1946), s. 359-366
Thorson, Thorvald, den kendte, vidt berejste læge i
Åkirkeby, bror til ovennævnte Marianne Thorsen, havde
samme navn som sin far, og det har givet anledning til
forvexlinger. Mens søsteren var i Amerika, tog lægebroren
sig af sønnen Hans, senere boghandler. Hans var barnløs,
s. 363
Titan, s. 91-95
*Tjaden, Anna Henriette Mathilde Janssen (1822-1900)
dtr. af malermester i Stege på Møn: Tobias Janssen
Tjaden,(1787-1850) og hustru Anna Johanne Brun (17981879); g.m. yngste B, Theodor M. (1817-1863), s. 253, 359
Tjeljabinsk, byen, hvor de to unge Marstrand-brødre
blev myrdet i 1818, 1500km øst for Moskva og øst for
uralbjergene, s. 105-107
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*Tortola, naboø til Dansk Vestindien, engelsk, kort s. 21
Trelleborg, vikingeborg ved Slagelse, s. 135
Trier, Ernst (1837-1893), den berømte grundlægger
af Vallekilde Højskole, g.m. Julie Marstrand, dtr. af
næstældste B, Wilh.Marstrand, s. 111, 225, 242, 292
Tunis, s. 71-72
tyrkisk, tyrker, s. 160
udvandre til Vestindien? Nej svarer Otto, s. 211,-212
ungdomsoprør, s. 70
uniform på Herlufsholm, s. 61, 62, 64
Vartov, s. 97, 98, 107, 220, 238, 241
Ved Glyptoteket, s. 239
* Vestenden, Westend, navnet på den vestlige ende af øen
St. Croix med byen Frederiksted, kort, s. 21
Vesterfælledvej, (Smith&Marstrand, Marstrand&Rubow,
Mars trand&Helweg), s. 91
Westindien, vestindisk, s. 13-24, 34, 36, 73
Vestre Gasværk, s. 92
Villumsen, Hanne Secher (1956) cand.jur., kontorchef, dtr.
af landmand Ole Secher Villumsen (1928 Give) og hustru
Bodil Nielsen (1932 Branderslev); 2. hustru til Klaus
Marstrand (1942), yngste linie, s. 388
Voronesj, 300 km S. for Moskva, s. 148
Wagner, Siedfried (1874-1952): billedhugger (lurblæserne
ved Rådhuspladsen i Kbh.): byste af Malerens sønnesøn,
ingeniør Vilhelm Marstrand (1884-1955), s. 135
*Weidemann, (Mar)grethe Christine (1824-1867) dtr. af
overretsprokurator, justitsråd Poul Frederik Weidemann
(1793-1851) og hustru Julie Moldenhawer (1799-1875);
g.m. næstældste B, maleren Wilhelm M. (1810-1873), s. 87
Wilken-Jensen, Margrethe (f. 1951) børnepædagog, dtr.
af overlæge Knud Wilken-Jensen (f. 1912) og hustru
sygeplejerske Elisabeth Nørfelt (f. 1915); 1. hustru til Per
Marstrand (f. 1946), 2 børn, s. 272
(frøken) Wintelers skole i Odense var et af landets første
pigegymnasier, s. 121
Winther, Margrethe Karen (1900-1989) filmskuespille 
rinde, dtr. af faktor ved Nationaltidende Charles Rudolph
Winther (1875-1948) og hustru Hulda Møller (1878-1961),
g.m. værktøjsmager Otto Marstrand (1898-1985), s. 326330
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Den danske Marstrand-slægt 1770-2000
Nic. Jac. Marstrand
1770-1829
kgl. mechanicus, bager
omtalt som "Nordmanden"

Otto M.

Wilhelm M.

Oswald M.

1809-1891
konsul
på Skt. Thomas

1810-1873
maler

1812-1849
søofficer
omkom ved Egernførde

Annie Lætitia M.

Poul Frederik M.

1850-1933 -Jens
Svendsen 1843-1927
konsul på Skt Thomas

1851-1902
direktør for Titan

2

3

1

1

4

Jens Aage M.

Vilhelm M.

Paul M.

1880-1964
bryggeridirektør
i Odense

1884-1955
civilingeniør
genealog

1895-1965
arkitekt
bl.a. i Marokko

Otto M.

Jørgen M.

1919seminarierektor
i Holbæk

1915-2001
civilingeniør
dr. techn.

5

1
6

7

1

'

Knud M. Carl Gunnar M.
1924cheftranslatør
i Bryssel

1

1

1927kvægavlskonsulent

1

Troels M.

Helle M.

Nils M.

Vilhelm M.

Kristina M.

Peter M.

Nathalie M.

1955grafiker

1961jazzbassist

1945civilingeniør

1949systemprogrammør

1955advokat

1967politisk filosof

1965landinspektør

Julie M.

Jonathan M.

Amalie M.

Jakob M.

Susanne M.

Tatiana M.

1993

1993

1971

1981

1991

Andreas M.

Caroline M.

Christian M.

Barbara M.

1995

1995

1985

1994

Selma M.
1999

VESTINDISKE LINIE

MALERLINIEN

1992
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1
Troels M.

Theodor M.

1815-1889
bager/møller
Vodroffsmølle

1817-1863
værktøjsfabrikant
Amerikavej

-------- !------------- ,----------

Jacob M.

Troels M.

Tobias M.

1854-1929
direktør
for Glud & Marstrand

1862-1946
bagermester

Anna Kathrine M.

Otto M.

Thor M.

1880-1953
-Lorentz Petersen
civilingeniør

1898-1985
rationaliseringsingeniør

1894-1967
bankfunktionær

1848-1935
bager i Købmagergade
borgmester i Kbh.

Aase M.

Jacob M.

Merete ("Lasse”) M.

Troels M.

1900-1979
Sygeplejerske

1911-1998
dyrlæge

1929-Christen Knak
undervisningsinspektør

1919-1992
illustrator
og maler

1

Erik M.

Jørgen M.

1
PerM.

Troels M.

Michael M.

Klaus M.

1933skoleinspektør

1943civilingeniør

1946overlærer

1953værkfører

1950driftplanlægger

1942antikvitetshandler

KimM.

Jesper M.

Mads M.

Christian M.

Mads M.

Tini (dtr.) M.

1959

1968

1974

1976

1982

1966

Tine M.

Jacob M.

Katrine M.

Anders M.

MikM.

Nikolaj M.

1971

1975

1980

1985

Jonas M.

Jeppe M.

Alexander M.

1989

1990

1963

1975

1984

Niels M.
1991

BORGMESTERLINIEN

G&M-LINIEN

YNGSTE LINIE

GLUD s. b

