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Fra Godfred Hartmanns bedømmelse af Ole Andersen
Lundqvistbogen.
Laurits Henriksen Lundqvist har i hundredåret for fade
ren Ole Andersen Lundqvists fødsel nedskrevet hans og
moderens livshistorie, men også gjort notater om slægten
og de kår under hvilke de har levet, baseret på sparsom
me optegnelser og mundtlige beretninger om familiens
medlemmer.
Man fængsles af den ligefremme måde, på hvilken søn
nen Laurits fortæller om murermester Ole Andersen
Lundqvists nøjsomme livsførelse først fra en beskeden
begyndelse i Virum og senere til en agtet borger i lands
byen Farum. Skildringen af moderen Mariane Mathilde
Juul, der stammer fra en solid bødkerslægt på Christians
havn er gjort med megen finfølelse og det lykkes sønnen
- måske ubevidst - at skildre kontrasten mellem de to
menneskers baggrund, hvor afstanden fra Torvegade og
senere Antoniegade til de landlige forhold langt fra ho
vedstaden må have været mærkbar. Hvor byer som Vi
rum, Lyngby, Gentofte og Farum var landsbyer, med ga
dekær og bondegårde, som storbyens arme forlængst har
omsluttet, og hvor højhuse, parcelhuse og fabrikker nu
skyder op af den jord, der tidligere var agerjord. Men
blot ved århundredskiftet var det anderledes, storkøb
mandens landsteder og enkelte herregårde som Frederiksdal og Farumgård lagde sig hindrende i vejen for be
byggelse og de store steder gav arbejde til håndværkets
folk, folk som Ole Andersen Lundqvist.

Forord
De faa personalhistoriske Notitser det lykkedes mig end
nu før min Faders Død at faa optegnet - thi Moder, der
sad inde med et langt rigere Fond af Familietraditioner,
var død forinden min Interesse for dette Emne var vakt og som ikke nogetsteds støttes af ældre Optegnelser eller
efterladte Breve, maatte ganske naturligt under Udarbej
delsen antage et for en almindelig biografisk Skildring
forskelligt Præg, En Landsbyhaandværker og hans Hu
strus Liv maa, hvor evnerige og gode disse Mennesker
end vare, dog frembyde alt for megen Ensformighed til
at afgive Stof til en Livsskildring, især hvor som her ingen
store eller mærkelige Livsrørelser og Samfundsbegiven
heder spiller med ind. Det bliver da ogsaa saaledes her
kun saadanne mundtlige Meddelelser - eller i enkelte
Tilfælde Familietraditioner, der paa Baggrund af de mig
bekendte Samtidsforhold og Selvoplevelser der i dette
lille Skrift vil blive fremstillet. Skulde det være lykkedes
mig i disse faa Træk at male et tydeligere Billede af mine
hensovede Kære end det der saa snart udviskes af Slæg
tens Hukommelse, da er Hensigten hermed naaet, og
den opvoksende Ungdom i vor Familie vil da ikke lige
gyldig gaa deres »ukendte Fædres« Grave forbi.
»Solbakken« ved Bernstorf i Juli 1910.
L. H. Lundavist

Et Par Datoer og Aarstal skyldes den
af Cand.pol. JOHNSTRUP delvis udarbejdede
Stamtavle over Slægten Juul.
L.H.L.
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Min Faders Slægt
Barndomshjemmet i Virum

/ 1772, d. 1829

Den 12 August 1810 fødtes min Fader Ole Andersen
Lundqvist i den lille venlige Landsby Virum i Lyngby
Sogn. Byen, der med sin Vindmølle ligger smukt paa et
højt Bakkedrag ved Fursøen bestod dengang af nogle en
kelte Gaarde, Skolen, og en del Smaahuse. Et af disse
ejedes ved Aarhundredets Begyndelse af min Farfader
Anders Poulsen Lundqvist (1772-1829) der var indvan
dret her til Landet fra Sverrig i det sidste Aarti af det at
tende Aarhundrede, og arbejdede først nogle Aar som
Mursvend i København. Han var født i Omegnen af
Landskrona hvor hans Slægt var Bønder; da han som
Haandværker, efter Tidens Skik, skulde antage et Fami
lienavn, valgte han Slægtens nuværende Navn.
Omtrent ved Aarhundredskiftet søgte han, og fik,
Bevilling som Frimester d.v.s fik Ret til at arbejde med
en Svend og Lærling, og bosatte sig derefter i Virum,
hvor der syntes at være en vid Virkefeldt, og hvor bl.a.
Arbejdet paa Frederiksdal Gods hos Grev Schulin og paa
Hovedgaardene Dronninggaard og Frederikslund med
Næsset, der alle tilhørte den bekendte Rigmand de Conninck, der gæstevenlig en Tid havde aabnet sit Hjem for
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f. 1712 d. 1843

Bøm:
Ane f. 1801
Sidse f. 12/10
1804
d. oktober 1872
Poul f. 27/4 1807
d.
Ole f. 1218 1810
d. 2/4 1887
Jens f. 1816 1814
d. 1859

den i Revolutjonsaarene landflygtige Ludvig Philip af
Orleans (senere 1830-48 fransk Konge) - Endvidere var
der Etatsraad Bruun på det skønne Sofienholm og hans
aandfiilde Hustru Digterinden Frederikke Bruun, hos
hvem Digterne Baggesen og Øhlenschlæger i hine Aar
ofte vare Gæster, desuden Maleren Prof. Abildgaard paa
Spurveskjul m.fl. Farfader ægtede nu i sin Hjemstavn en
skaansk Bondepige Ane Olsdatter (1772-1343) og flytte
de med hende ind i det Hus i Virum han havde købt, og
her opvoksede nu den Børneflok af 2 Døttre og 3 Sønner
af hvilke sidste min Fader var den næstældste, Ane f.
1801, Sidse f. 1804 d. 1872, Poul f. 27/4 1807, Ole f.
12/8 1810 d. 2/4 1887, Jens f. 18/6 1814 d. 1859.
Anders Poulsen L. der var en sympathetisk og virk
som ung Mand havde Lykken med sig og da senere Prins
Kristian Frederik (Kristian d. 8.) tog Ophold paa Sor
genfri, blev ogsaa Slottets Murerarbejde overdraget ham.
Det blev dog strænge Tider i de nærmestfølgende
Aar. Krigsaarene 1807-14 og den store Statsbankerot
1813 der bragte mangen en Rigmand til Betlerstaven,
føltes ikke mindst i de smaa Hjem. Men vor Almue var
dengang ikke forvænnet til Luksus, og ved ihærdigt Ar
bejde gik det jævnt fremad. Man arbejdede dengang fra
Solens Op- til dens Nedgang og ofte havde man endda
en daglig Gang fra og til Arbejdsstedet af en halv til en
hel Mil. Tidlig maatte Sønnerne tage Haand med i Ar
bejdet, med Skolen fik det i Sommertiden gaa som det
kunde og saa gik Turene om Morgenen til Raavad, Ør
holm ja selv til det fjerntliggende Skodsborg.
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Fader har fortalt at
man i hans
Barndomshjem
hvert Efteraar
slagtede og
nedsaltede 1 Kalv, 2
Lam, 1 Svin og flere
Gæs

Med Dagens Mundforraad i et sammenknyttet Tør
klæde, der dog kunde indeholde saadanne Lækkerier
som røget Gaasebryst o.l. (Fader har fortalt at man i hans
Barndomshjem hvert Efteraar slagtede og nedsaltede 1
Kalv, 2 Lam, 1 Svin og flere Gæs) maatte Smaafyrene
holde Trit med de voksne Mænd. Var Afstanden fra
Hjemmet for stor sov man i et eller andet Logi, hvor Nat
telejet ofte kun var nogle Dyner og Lagen bredt ud over
Høstænget, og Traktementet, foruden den medbragte
Mad, kun bestod af en Kop Kaffe om Morgenen eller i
Mangel heraf noget Brændevin, der efter hin Tids Fol
ketro var baade oplivende og styrkende for Børn. Fader
sagde ogsaa at de følte sig som voksne Karle naar de fik
lov at smage det stærke Fludium.
Vintrene i Aarhundredets begyndelse var efter Fa
ders Fortælling ofte meget strænge og med betydeligt
Snefald; saaledes en Vinter da Sneen ganske spærrede
Husets Udgang og man maatte krybe ud gennem Vindu
et hvorfra man saa med stor Varsomhed maatte skuffe en
dyb Gang til den aabne Brønd i Haven, stadig i Frygt for
at styrte i den. Saa var der for Byens Ungdom en fornøje
lig Tid med Kælkesport paa Søbakken, Skøjteløb paa
Fursøen o.d.l.; men ofte maatte ogsaa de voksne Drenge
følge Mændene til det besværlige Snekastningsarbejde
paa Kongevejen, der skulde skaffes farbar før Sognets
øvrige Veje.
Min Fader havde i disse Drengeaar sluttet et Ven
skab, der vedvarede ogsaa efter at de vare bievne modne
Mænd, med en Gaardmand Lars Ovesens toJævnaldrende
Sønner. Med disse færdedes han i al sin Fritid i Mark og
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Stald, naar Kvæget Efteraarsmorgener skulde drives paa
Græs og om Aftenen igen hæntes hjem til Stalden, eller
naar Hestene skulde vandes. En saadan Gaards Besæt
ning var dog dengang meget ringe; 6-8 Køer, nogle Kal
ve eller Kvier, 4 Heste, nogle Høns og Ænder samt hvad
der dengang ikke maatte mangle: en lille Flok Gæs.
Skønt Gaarden blev vel passet var Avlingen kun rin
ge paa de sandede Jorder og Kornpriserne lave. Ogsaa
her maatte de Unge tidlig lære at arbejde, og Far Ovesen
havde det staaende Mundheld paa Læberne: »At paa
hans Gaard maatte der kun findes en doven og denne
ene vilde han selv være«. Han var dog alligevel en meget
flittig og dygtig Bondemand, saa der saa Fader kun hvad
der var godt.
Nogle Fristunder havde Drengene dog, og da strej
fede de om i Mark og Skov, eller ved Bredden af Fursøen,
hvor der endnu fandtes Ruinrester af Kong Valdemar Atterdags gamle Borg Hjortholm, der senere i Tiden var
bleven stormet og nedbrudt af Kristjern d. 2’s Tilhænge
re i Grevefejdens Tid. Endnu i Faders Ungdom hentede
Omegnens Beboere Sten fra Ruinen - man havde den
gang endnu kun liden Pietetsfølelse for Fortidens Minder
- og da en Karl der fra Byen havde fundet en Guldring
paa Borgpladsen, var Interessen vakt for yderligere Fund;
min Fader og hans Venner gennemrodede iøvrigt Sten
dyngerne, dog uden nogensinde at finde noget mærke
ligt.
Ofte fandt der større Bataljer Sted mellem Byens
haabefulde, men urolige Ungdom; der vankede ofte
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Se Stamtavle

Se Familjebetegnelse

Se Stamtavle

drøje Knubs, og slemt saa det ud da en af de værste Uro
stiftere, en lang fregnet Fyr væbnet med Tollekniv og
Knippel og fulgt af en Del Tilhængere ved Aftentid drog
gennem Byen og raabte at Virum Gade skulde flyde med
Blod. Saa galt gik det dog ikke, men Fader og hans Ven
ner, der vare uforfærdede Gutter, skaffede sig dog snart
Respekt hos Modstanderne.
Skoleundervisningen var det jo tarvelig bevendt
med, Læsning, lidt Skrivning og Regning, samt Opramsning af Katekismus og Bibelshistorie efter Biskop Balles
Lærebog og nogle Salmevers var jo dengang, og langt se
nere, alt hvad Tiden krævede af Landsbyungdommen.
Skolelæreren Rerup synes dog at have været en dygtig og
samvittighedsfuld Mand; hans Sønnedatter er senere ble
ven indgiftet i en Gren af vor Familje (se Stamt).
1822 blev Faders yngste Søster Sidse gift med Mu
rermester Lars Kristensen (»gamle Kristensen«) (se Fami
liebetegnelse) der bosatte sig i Hillerød.
Han skal i sin Ungdom have været en vældig Slags
broder og hans Svigerfader maatte en Gang klare en ube
hagelig Affære for ham, da han havde skamslaaet en
Modstander og der maatte betales adskillige Lod Sølv i
Bøde. Senere levede han dog mere fredeligt og hans Hu
stru, der kun var 18 Aar da de indgik Ægteskab, synes
med sit milde fredsommelige Væsen at have tæmmet
hans hæftige Sind. Deres Efterkommere ere nu tildels i
meget ansete Stillinger (se Stamtavle). Den ældre Søster
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Se Stamtavle

Ane synes ogsaa ved denne Tid at være bleven gift med
en Murer, Ole Pedersen fra Øverød (se Stamt.). Deres
Datter Marie, gift med en Fyrbøder Eigen ved Holmen,
(Orlogsværket) døde for et Par Aar siden hos sin Pleje
datter paa en Villa i Søgaardskvarteret her i Gjentofte.
Nu kom Konfirmationsundervisningen hos den
gamle ærværdige Lyngby Præst Bone Falck Rønne, Stifte
ren af det første Missjonsselskab her i Landet. Den gamle
Præst var stræng i sine Fordringer til de Unge - eller maaske var Uvidenheden dengang særlig stor - thi man saa
Konfirmander der Aar efter Aar gik til Forberedelse før
de naaede frem paa Kirkegulvet, og de attenaarige Karle
maatte finde sig i at sidde paa Bænk og blive hørte i Kri
stendomskundskab og Salmevers med de fjortenaarige
Drenge. En af disse uheldige -Jørgen Lægdsberg - var
mange Aar senere Opsynsmand ved Gjentofte Sø, med
ham har jeg oftere hørt min Fader føre en lun Passiar om
disse fjærne Minder. Fader stod sig dog bravt paa Kirke
gulvet og nu begyndte den egentlige faglige Læretid.
Ved attenaarsalderen, og efter at have aflagt den
behørige Tegne og Murerprøve - i Tegning et Søjleparti
med Kapitæl udført i Tusch - blev Fader optaget som
»Gesele« i det hæderlige københavnske Murerlav, ved
hvilken Lejlighed Lavets Oldermand bød de nybagte
Svende velkommen, og »Velkomsten« (den Pokal hvoraf
man ved saädanne Lejligheder betjente sig) derpaa af
»Oldgesellen« med en lignende højtidelig »Griiss« blev
rakt til de Unge, der dog forinden havde maattet betale
denne Ære ret antagelig i klingende Mønt. (Velkomsten
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Velkomsten blev
ved en saadan
Lejlighed rakt hver
enkelt med en
Hilsen paa tysk,
hvorefter
Vedkommende
svarede med en
udenadlært Tirade
ligeledes paa tysk,
hvoraf han tit
næppe forstod et
Muk. Og saa blev
der sunget tyske
Drikkeviser.

blev ved en sådan Lejlighed rakt hver enkelt med en Hil
sen paa tysk, hvorefter Vedkommende svarede med en
udenadlært Tirade ligeledes paa tysk, hvoraf han tidt
næppe forstod et Muk. Og saa blev der sunget tyske
Drikkeviser). Det hele endte saaledes med Sold på Mur
kroen.
Efter at have klaret disse Skær meldte sig det alvorli
ge Krav fra Fædreland og Konge: de voksne Sønner skul
de være Soldater. Dog, i hine Dage kunde man købe sig
fri, og Faderen der nu var en forholdsvis velstillet Mand,
købte samtidigt alle sine tre Sønner fri, skønt kun den
ældste havde naaet Værnepligtsalderen.
En af de nærmestfølgende Vintre var meget stræng
og Øresundets Vande allerede tidlig paa Vinteren islag
te, saa der var en livlig Frekvents af Slæder og Fodgænge
re baade fra København og Fiskerlejerne nordpaa, som
fra Kysten »hinsidan«. Det var i de Dage at den skandi
naviske Enhedstanke skød sine første friske Skud og at
Tegner i skønne Vers kronede Øhlenschlæger som Dig
terkongen i Nord; men det var rigtignok ogsaa i hine Da
ge at Regeringen, der ingenlunde var begejstret for disse
Ideer, hævdede en stræng Pas- og Toldtvang, saa vilde
man i Land uden Legitimatjonspapirer maatte man snige
sig ind. For Fader var den Lejlighed der her tilbød sig til
at besøge de Slægtninge af hans Forældre, der endnu le
vede i Landskrona, og hvoraf kun en, Faster Bengta, i
hans Barneaar havde aflagt et Besøg paa Sjælland, da
Rejsen dengang, trods den ringe Afstand, var langvarig
og kostbar nok, alt for fristende til at lade gaa unyttet
forbi.
I Følge med en i Gjentofte bosat Fætter begav han
sig da en Dag tidlig paa Foraaret tilfods paa Vej fra
Skodsborg. Turen var prægtig, omend anstrængende, og
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Farfader skal have
været en meget
smuk Mand,
velvoksen med
mørkeblondt Haar,
Modermoder var lys
med Hudfarve som
•»Mælk og Blod*
efter Tante Marens
Meddelelse.

Endnu i min
Barndom fandtes
Familjegravstedet
paa Lyngby gi.
Kirkegaard tilvenstre
for Opgangen fra
Hovedgaden, nær
ved Kirken.

de to farende Svende blev saa vel modtagne af Slægtnin
gene og maatte ture saa meget om paa Besøg, saa de rent
glemte Hjemturen, før Vejret fire Dage efter, pludselig
slog om med Regn og Tø. Det gjaldt nu at skynde sig,
men det blev en meget besværlig Hjemtur, da der allere
de viste sig brede Vaager de maatte omgaa, og Isen hvert
Øjeblik truede med at bryde op og drive med dem ad
Saltholmen eller Østersøen til. I god Behold omend dyg
tig udmattede, naaede de Kysten ved Strandmøllen;
men den næste Morgen havde en natlig Storm fejet al
Isen bort og de blaa Bølger rullede der, hvor Fader saa
kort Tid forinden havde vandret med sin Ledsager.
Min Farfader Anders Poulsen Lundqvist (Farfader
skal have været en meget smuk Mand, velvoksen med
mørkeblondt Haar. Mormoder var lys med Hudfarve
som »Mælk og Blod« efter Tante Marens Meddelelse), der
i nogen tid havde været svagelig, døde 14 April (Dagen
uvis) 1829 og blev begravet paa Lyngby Kirkegaard. For
retningen overtoges nu af den ældste Broder Poul, hos
hvem de to yngre Brødre gik tilhaande, medens Moderen
forestod Husførelsen .(Endnu i min Barndom fandtes Fa
miljegravstedet paa Lyngby gi. Kirkegaard tilvenstre for
Opgangen fra Hovedgaden, nær ved Kirken).
Fader der hidtil havde kunnet glæde sig ved et yp
perligt Helbred, led dengang af en ondartet Koldfeber,
for hvilken Sygdom han dog efter nogen Tid blev helbre
det ved en ret radikal Kur, nemlig et Glas Brændevin i
hvilket var blandet en artig Portion stødt Peber. Drikken
var besk, men Patienten sov sødeligt ind derefter og
vaagnede den næste Morgen for stedse befriet for den
slemme Feber. Nogen Tid derefter syntes dog en alvorli
gere Fare at true, nemlig en snigende Brystsyge, muligvis
har Sindsbevægelsen ved en ulykkelig Kærlighedsaffære
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Niels Mogensen
havde endnu en
Datter, Else, samt
en Søn hvis Navn er
mig ubekendt

været en medvirkende Aarsag, eller maaske snarere som
Fader selv mente en Følge af Indaanding af Kalkstøv ved
Hvidtning af Lofter og Lokaler paa Sorgenfri Slot - og
snart saa han saa bleg og udtæret ud at man tænkte han
snart maatte følge Faderen i Graven. Dog, Folk spaar - Fader havde endnu en lang Arbejdsdag for sig og blev
efterhaanden fuldkommen helbredet.
Men med den antydede Ungdomskærlighed for
holdt det sig nok omtrent saaledes: Fader var bleven for
lovet med en ung livsglad Pige, Mine, Datter af min
Mormoders Broder Niels Mogensen (Niels Mogensen
havde endnu en Datter, Else, samt en Søn hvis Navn er
mig ubekendt) og hans Hustru, Grethe, (Tante Grethe)
der ejede et lille Gaardbrug der i Byen. En Tid deltog de
sammen i de dengang hyppige Gildeslag med Musik og
Dans i Hjemmene, men her synes den ustadige skønne
at være bleven indtaget af den ældre Broder, Pouls,
smukke Ydre. Forlovelsen blev snart efter hævet og Poul
hjemførte sin Broders Kæreste som Brud.
1833 brændte en stor Del af Hillerød By, hvor den
gang Faders Søster og Svoger vare bosatte, og Fader med
sin nittenaarige Broder Jens, tog da i sin Forstemthed
dertil, hvor der tilbød sig en gunstig Lejlighed til at tjene
gode Penge, da Byen jo hurtig skulde genopbygges. Fa
der vendte da ogsaa tilbage til sit Hjem med et Par
Hundrede Rigsdaler, som han havde sammensparet;
hvorimod Jens havde brugt hele sin Fortjeneste paa alle
de improviserede Forlystelsessteder der vare opstaaede i
Byen. Efter Pouls Giftermaal boede saa Farmoder sam
men med sine to ugifte Sønner.
I ovennævnte Mogensens og Tante Grethes Hjem,
kom nu og da et Par unge Piger i Besøg; det var Mandens
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Søsterdøttre Louise og Mariane Juul. De unge Piger hav
de da tilbagelagt den temmeligt lange men smukke Vej
fra Farum gennem Skoven langs Fursøens romantiske
Bredder. Kusinerne Mine og Else vare Deres Veninder og
omtrent jævnaldrende, og Tante Grethe elskværdig og
god, saa et Besøg i Virum var en behagelig Adspredelse,
og det kunde da undertiden blive sent hen paa Aftenen
naar de unge Piger - eller, efter at den ældste Louise, var
kommen bort fra Hjemmet, da den yngre Mariane allene
maatte tænke paa Hjemturen. Det blev da Ole Lund
qvist der maatte paatage sig Ridderpligten at følge Mari
ane hjem gennem de mørke Skove, hvor »Træerne hviske
med ængstelig Susen«, og hvor ellers sjældent saas andet
Liv end en venlig Fugl der kredsede hen over Fursøens
Vover.
Det er her i Aasevangen, dengang Danmarks skøn
neste Bøgeskov, at den sværmerisk-romantiske Filosof,
Professor Sibbern, i Tankerne lader sin »Gabrielis« se en
af Oldtidens Helte skylle sit blanke Skjold i Fursøens
Bølger. Selv boede han i disse Aar om Sommeren i det
idyllisk beliggende Fiskebækhus: - Ja Fiskebækhuset var
jo egentlig den eneste menneskelige Bolig man kom for
bi, naar man ad Skovstien skulde til Farum, og Skoven,
tæt og udstrakt, med høje Bakkedrag og skjulte Kløfter,
kunde i Skumring og ved Aften være skummel nok. Des
uden var det i hine Dage hvor Bønderne, naar de paa
Torvedagene agede til København, altid sørgede for at
have en femte Vognkæp som reserve hos sig i Agestolen
for at kunde bruge den som Vaaben, da Overfald og
Drab ingenlunde vare sjældne.
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Det nuværende
Fiskebækhus er
nyere end det
Sibbern boede i, og
Fader har udført
Murerarbejdet ved
det 1859

Fælles Fare knytter Menneskene til hinanden, saaledes her den haandfaste raske unge Mursvend i hvem Ma
riane saa sin naturlige Beskytter, og til hvis Arm hun me
re end en Gang angstfuld maatte klynge sig naar en
mørk hemmelighedsfuld Skygge bevægede sig imellem
Træerne, eller de troede at høre listende Fodtrin i det vis
ne Løv. En enkelt Gang saa de virkelig en hemmelig
hedsfuld Bandit forsvinde i Skoven i en Retning der se
nere maatte krydse deres Vej. Saa fyldte Ole sit Tørklæde
med Sten, knyttede det fast sammen saa det blev et for
svarligt Haandvaaben, og da Aftenen og Mørket gjorde
at man ikke kunde skælne Forskel i Klædedragten, fore
slog han, at de skulde synge alle Slags Viser - hun med
saa dyb Stemme som mulig, saa de kunde gælde for at
være to raske Karle i Følge. Det er svært for en Kvinde
røst at lyde mandig naar Hjærtet slaar i Angst, saa det var
som Befrielse fra en stor Fare da de hørte Glammet af
Skovfogdens Hund, og saa Fiskebækhusets hvide Mure
(Det nuværende Fiskebækhus er nyere end det Sibbern
boede i, og Fader har udført Murerarbejdet ved det 1859)
lyse frem gennem Mørket. De naaede saa snart Marianes
Hjem, hvor Ole Lundqvist blev vel modtaget af Foræl
drene, Bødkermester Juul og hans Hustru Ane Kathrine.
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Familien Juul i Lille Torvegade

Hendes Fornavn er
forunderlig nok
ganske ukendt,
Moder kaldte hende
aldrig andet end
Bedstemoder, hun
døde 1834

Jens Juul d. 11/4
1798 Hans
Hustru d. 13/4 1793

f. 27/10 1767
d. 1840
f 9/3 1767,
døde før sin
Husbond, Dødsåret
uvist

Det er nu forlængst forsvundet, min Moders Barndoms
hjem som hun havde saa kært. Hvor nu Brødrenejensens
Købmandshus, skiferdækket, prosaisk og kedelig ligger
ved Landevejen midt i Byen, laa dengang det lille hvide
straadækte Hus med Haven langs Vejen hen til Nabogaarden, som Hans Henrik Juul havde arvet efter sin Svi
germoder Mogens Mogensens Enke. (Hendes Fornavn er
forunderlig nok ganske ukendt; Moder kaldte hende al
drig andet end Bedstemoder, hun døde 1834).
Bødkermester Juul tilhørte en gammel anset og ret
velhavende Borgerslægt fra Lille Torvegade paa Kristianshavn, hvor Familien gennem flere Slægtled ejede en
mindre Gaard (gi. No. 121). Hans Farfader Jens Juul (d.
11/4 1798 hans Hustru d. 15/4 1795) var Vandkigger d.v.s. en Slags Vandmester, der havde Tilsyn med Byens
Brønde, de underjordiske Træ-Vandledninger og Brand
karrene i Gaardene, som det ikke mindst ved Begivenhe
der som Slotsbranden, Københavns store Ildebrand
1795, og Bombardementet 1807 gjaldt om at have i Or
den.
Denne Mands næstældste Søn Lars Jensen Juul (f.
27/10 1767 d. 1840) var Bødkermester og Kaptajn i Kø
benhavns Brandkorps. Hans Hustru hed Maren Hansdat
ter (f. 9/3 1767 døde før sin Husbond, Dødsaaret uvist).
Han var en formuende og meget anset Mand med et
elskværdigt og mildt Sindelag. En Del af hans Formue
gik dog tabt ved hans altfor store Godmodighed, idet
han ofte kauditjonerede for, eller gav Laan til Venner,
der senere viste sig uværdige til en saadan Tillid. Hans
gode Hustru kom ofte til sin Søn og Svigerdatter og kun-
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de da - efter min Moders Fortælling - med et resigneret
Suk udtale: »Ja, nu har Fader igen mistet mange Penge
fordi de fik ham til at skrive under paa det Papir«. Helt
fattig blev han dog ikke; men dette blev snart hans æld
/ 1790 el. 92
ste Søn Hans Henriks lod (f. 1790 el. 92 død i Farum
død i Parum 22/6
22/6 1853). Det synes som om han en Tid allene - eller
1833
maaske i Forening med den yngre Broder Jens Larsen
f 1797, d. 1836
Juul (f. 1797 d. 1836) drev Faderens Forretning i L. Tor
vegade.
Senere forsøgte han i et Par Aar at drive et Bødker
værksted paa Hjørnet af Antonistræde og Gammel
Mønt. Ved Siden af denne sin borgerlige Stilling var han
Løjtnant i Brandkorpset. En stille, noget indadvendt Na
tur med Tilbøjelighed til Hypokondri - han led nu og da
af epileptiske eller Krampeanfald - fandt han sin Mod
sætning i sin Hustru, den kvikke og virksomme Landsby
Mormoder var
pige, hvis Bekendtskab han havde gjort da hun, der som
hjemme endnu i
Tjenestepige var kommen til København (Mormoder var
1807, thi da saa
hjemme endnu i 1807, thi da saa hun en Eskadron en
hun en Eskadron
gelske Husarer der var kommen til Farum for at furagere)
engelske Husarer der
med Torvekurven paa Armen var kommen i en nærlig
var kommen til
gende Bod. Forinden havde hun der var barnefødt i Fa
Farum for at
furagere
rum, i nogle Aar tjent hos den gamle Enkefru Drewsen
paa Springforbi, Moder til Chr. Drewsen paa Strandmøl
len. Hans Henriks Forældre syntes ikke om dette Parti,
der hverken syntes dem rigt og standsmæssigt nok; men
da Sønnen erklærede at han ikke kunde leve uden Kath
rine Mogensen og truede med at begaa Selvmord, indvil
ligede de dog snart i Forbindelsen.
Deres Bryllupsdag og Aar mangler, men formodes
at have været 1814. Ane Kathrine (f. 10/7 1792 d. 28/8
f 10/7 1792,
1870) var et Husmandsbarn fra hint lille Hus i Farum jeg
d. 28/8 1870
ovenfor har omtalt. Forældrene Mogens Mogensen og
hans Hustru Else (?) havde kun denne ene Datter, samt
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den i Virum bosatte Søn Niels Mogensen. Høj og rank
med et livligt Blik og et eget bestemt Træk ved Læben,
dertil raadsnar og handledygtig, blev hun snart sin svage
lige Ægtefælles Factotum, især da de økonomiske For
hold paa Grund af Hans Henriks Sygelighed efterhaanden blev mere trykkede. Den 25 Februar 1816 fødtes de
d. 1/4 1884
res ældste Datter Lovise Kathrine (d. 1/4 1884) og Aaret
efter den 4. Juni 1817 min Moder Mariane Mathilde (d.
14/6 1881).
d. 14/6 1881
Moder blev døbt i vor Frelsers Kirke på KristiansFabricius hørte til de havn af Sognepræsten Otto Fabricius d. 6/8 1817. (Fab
Præster der ikke
ricius hørte til de Præster der ikke vilde underskrive Kla
vilde underskrive
gen over Grundtvigs Permisprædiken, da han ikke følte
Klagen over
sig truffen deraf. Han havde forinden været Misjonair i
Grundtvigs
Grønland.)
Permisprædiken, da
Meget er det ikke min Moder har meddelt om sin
han ikke følte sig
Barndomstid i det gamle Familjehjem, og da var det
truffen deraf, nærmest Bedsteforældrene hendes Tanker dvælede ved. I
han havde forinden
været Misjonair i
Daabsgave fik Moder ligesom hendes Søster et lille for
Grønland
gyldt Sølvbæger (Nu i min ældste Søsters Besiddelse);
Nu i min ældste
medens en lille dekoreret Desserttallerken med plattysk
Søsters Besiddelse
Inskriptjon er et Minde fra de gamle Bedsteforældre til
I Forf. Besiddelse
Deres lille Sønnedatters Fødselsdag (I Forf. Besiddelse).
Disse ælskværdige og brave Gamle synes tillige at
Endnu ejer jeg en
have været meget dannede Mennesker med Interesse for
Samling af P. A.
Theater og Literatur. Ogsaa Sønnen Hans Henrik maa
Heibergs
have ejet Sans for god Læsning; bl.a. var Holbergs Ko
»Rigsdalersediens
medier o.fl.a. blandt de Bøger Familjen førte med sig da
Hændelser«,
den flyttede til Farum. (Endnu ejer jeg en Samling af
der har tilhørt
P.A. Heibergs »Rigsdalersedlens Hændelser«, der har til
Morfader
hørt Morfader). Her laan te man dem ud, uden nogen
sinde at faa dem tilbage, hvad Moder, med Henblik paa
mine ungdommelige boglige Interresser, ofte beklagede.
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Slaget paa Rheden
1801

Moder elskede som de fleste Børn, sine Bedste
forældre, den milde, kærlige Farmoder og Farfaderen,
den muntre omend værdige Brandkaptajn, hvis straalende Uniform tidlig stak hans lille Datterdatter i Øjnene.
En noget ældre Legekammerat af min Moder, en stille,
men opfindsom Dreng, lærte hende at klippe smukke
Ting i Papir, eller tildanne dette til Æsker, Baade og
lign.
Det brogede og mangeartede Liv, paa hvilken Kristianshavn fremby der saa rig en Afveksling, rørte sig
dengang endnu fyldigere i de dybe Kanaler ved Overga
den, hvor talrige Skippere og Søfolk færdedes, og andre
vare travlt beskæftigede med Losning og Udladning fra
de mange mindre Skibe og Pramme der laa fortøjede ved
Bolværket; eller det mere vide Udsyn fra Knippelsbro
udover Havnen til Kongedybet og Rheden med de blo
dige Skærtorsdagsminder (Slaget paa Rheden 1801),
hvorom Faderen og Bedsteforældrene kunne fortælle
Smaapiger af Selvsyn, men som hos Moder rigtignok kun
vakte Forestillingen om det rædselsfulde, saa hun senere
rent glemte det løftende og ophøjede i hin Dags blodige
Færd. - Krig er jo heller ikke Smaapigers Sag, og det var
unægtelig langt mere fornøjeligt at se Amagerbønderne
komme kørende gennem Torvegade i deres ejendomme
lige Natjonaldragter - Mændene brugte jo endnu den
gang de vide Benklæder, de sølvknappede røde Trøjer og
høje Hatte, - og med de fulde Læs af dejlige Grøntsager
bestemte for Torvet derinde ved Højbro.
Moder, der som de fleste Børn havde et godt Blik
for det ejendommelige og bizarre, havde ogsaa fra denne
Tid i Minde de stadig sjældnere mandlige Fremtoninger,
Representanterne for det attende Aarhundredes sidste
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f. 1799

Wilhelm arvede
Møllen og med ham
og hans Hustru
vedligeholdt mine
Forældre længe
Forbindelsen
Carl var Lærer en
Tid bl. a. i Farum.
Begge Døttrene
forblev ugifte og
boede i senere Aar i
Holbæk
Se Stamtavlen
f. 1797, d. 1836
f. i marts 1795,
d. 24/12 1866
Se Stamtavlen

Halvdel: Mændene i Knæbenklæder og Silkestrømper og
den uundgaaelige Pisk med Blyklump og Baand ned ad
Nakken.
Til Adspredelserne hørte ogsaa Familjebesøgene
bl.a. hos Møller Schmidt paa Kongens Møller ved Nørre
vold. Han var gift med Moders Faster Anne Abelone (f.
1799) og havde med hende 4 Børn Wilhelm, Carl, Thine
og Thora (Wilhelm arvede Møllen og med ham og hans
Hustru vedligeholdt mine Forældre længe Forbindelsen)
(Carl var Lærer en Tid bl.a. i Farum. Begge Døttrene for
blev ugifte og boede i senere Aar i Holbæk). Denne Fa
ster blev med Aarene indesluttet og menneskesky, saa
hun gærne trak sig tilbage naar der kom Fremmede i Be
søg; men Moder og hendes ældste Børn blev altid mod
tagne med aåbne Arme af hende. Forøvrigt var Familjen
meget talrig. Mine Oldeforældre havde ialt 7 Børn, nem
lig 4 Sønner og tre Døttre. (Se Stamtavle). Blandt Søn
nerne varJens Larsen Juul (f. 1797 d. 1836), gift med Eli
sabeth Beck (Tante Elisabeth f. marts 1795 d. 24/12
1866); han var ligeledes Bødkermester (se ovenfor), og af
deres 4 Børn (se Stamtavle) var den ældste Lars - kaldet
Laurits - kun et Aar yngre end Moder.
Moder lærte tidligt at læse og skrive; det er dog uvist
hvem der underviste hende, mulig en af de kvindelige
Slægtninge. Det var vistnok ogsaa disse der bibragte hen
de den betydelige Færdighed i kvindelige Haandarbejder
som hun besad. Om egentlig Skolegang i disse første Aar
af Barndomstiden har Moder aldrig talt.
Da min Moder var 10 Aar gammel flyttede hendes
Forældre som tidligere omtalt, fra Kristianshavn, for at
forsøge egen Virksomhed i den indre By, hvor han lejede
Beboelse og Værksted i ejendommen paa Hjørnet af Antonistræde og GI. Mønt, altsaa ikke langt fra Fru Hej-
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1829

bergs Barndomshjem i Grønnegade. Men heller ikke her
gik det efter Ønske for min Morfader. Min Moder min
dedes fra sit Ophold her, en lille Barndomsveninde, som
det senere kostede hende Taarer at skulde forlade.
Langt mere end alle Hovedstadens Tillokkelser glæ
dede det dog den lille Pige, naar hun en Sommerdag
med Søsteren og Moderen, paa en Bondevogn kørte gen
nem Nørreport hen ad Frederiksborgvejen, for at aflægge
Besøg hos den kære Mormoder i Farum. Hun har fortalt
hvorledes hun da sad og glædede sig over, og ønskede at
eje alle de gule, hvide og blaa Blomster,, der voksede
langs Vejkanten eller paa Markerne de kørte forbi, og
disse Landture ud til Mormoderen, som hun holdt inder
ligt af, hørte bestandig til Moders kæreste Barndoms
minder.
Snart efter blev Mormoderens Hus derude i den
idylliske Landsby, hele Familjens Hjem. Bedstefaders
svækkede Helbred, økonomiske Vanskeligheder og maaske ogsaa den ensomme gamle Kones inderlige Ønske, at
have sin Datter og Børnene, af hvilken Lovise nu var tret
ten Aar, i sin Nærhed, alt dette manede til Opbrud fra
Hovedstaden. Der syntes da ogsaa at være ret gode Betin
gelser til Stede for Udøvelsen af Henrik Juuls Haandværk
i den livlige By, hvor der baade fandtes Bryggeri og
Brændevinsbrænderi, ligesom en Mængde Husgeraad
dengang forfærdigedes af Landsby bødkere. Desuden var
hans Svigermoder og Hustru beslægtede med adskillige
af Sognets Gaardmænd. Saa blev da den store Beslutning
taget, og efter et Par Aars Ophold paa GI. Mønt forlod
Familjen Hovedstaden for fra nu af at leve under de beskednere Landsbykaar (1829).
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Familien Juul i Forum
Hvor Farumsøens dybe, blanke Vande
Med Krat og Skovhegn om den høje Bred,
Med større Nabosø sig kærligt blande
En venlig Landsby ligger smukt i Fred.
Rundt om den Vaar og Sommer blomstervirke
De agergrønne Marker, over dem
Sig hæver fredeligt den røde Kirke
Imellem Pil og Hyld om Bondens Hjem.
Paa Højen der med nære Sø fortrolig
Staar Sjælehyrdens straabedækte Bolig.
C. J. Boye (Kirkeklokken i Farum)
Her finder vi saa fra Sommeren 1823 Familjen fra LI.
Torvegade i dens fremtidige Hjem. Lyden af Bødkerens
Sav og Baandjærn, og Pigebørnenes Latter og Sang af
brød nu den Stilhed der før havde omgivet den ensom
me gamle Mormoder.
Den ældste Datter Lovise blev sansynligvis konfir
meret det følgende Aar. Hun var dengang en meget liv
lig og munter Natur med Trang til sorgløst at nyde Livets
Glæder; men kom dog snart bort fra Hjemmet. Den hal
vandet Aar yngre Mariane, der var en langt dybere og
rigtbegavet Natur end Søsteren, færdedes da her i de lave
Stuer med Faderen og Mormoderen, hvis Yndling hun
var; thi Moderen Ane Kathrine udviklede nu al den hen
de iboende Energi, da det gjaldt om at holde Hjemmet
paa ret Køl.
Hun havde som tidligere nævnet adskillige fjærnere
Slægtninge i Byen og Omegnen, der nok kunde trænge
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til en Haandsrækning af den arbejdsvante og dygtige
Kvinde, hvis gode Egenskaber støttedes af et ypperligt
Helbred, og hendes utrættelige Virkelyst oplivedes yder
ligere af ret gode Talegaver. Snart var hun bleven uund
værlig i mangt et Hjem; ti man levede jo i en Tid hvor al
le større Begivenheder i Familjelivet som Bryllup, Barnedaab og Begravelse fejredes ved Gæstebud, hvortil en
talrig Skare fra Nær og Fjern blev indbudt af en Slags
previligerede Bedemænd eller Koner.
Det var en ret attraaet Stilling da enhver Invitatjon
honoreredes kontant, enten med Kongens Mønt eller
med Naturalier, og Ane Kathrine, der efter nogen Tids
Forløb opnaaede denne Stilling, var tillige en meget dyg
tig Kok, saa der blev ved slige Lejligheder dobbelt Brug
for hendes Evner. Selvfølgelig deltog hun i den travle
Høsttid ogsaa i Arbejdet i Marken, eller naar om Efteraaret Kartoffelhøsten skulde bjærges. Ved dette sidste Ar
bejde maatte ogsaa den til sligt Arbejde uvante, og dertil
af Blegsot lidende Mariane i senere Aar deltage, skønt
det stundom under Arbejdet svimlede for hende og hun
næppe formaaede at løfte de tunge Kurve. Foreløbig
maatte hun dog passe sin Skolegang og ved Siden deraf
være nyttig i Hjemmet.
Landsbylæreren Leth sen., der skal have været theologisk Kandidat, var en stræng, men velmenende Mand,
der indgød sine Elever betydelig Ærefrygt. Hos denne
Mand og i Klasse sammen med en af hans Sønner, der
senere blev hans Efterfølger i Lærerkaldet, fik den lille
Københavnerpige saa afsluttet sin Skolelærdom, og fjor
ten Aar gi. konfirmeret i Farum Kirke af Sognepræsten
Pastor Aagaard.
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Om hvilken sidste
Samlebog det hed,
at den var hverken
evangelisk eller
kristelig

Vil vi betragte den lille Landsbys Fyizignomi paa
dette Tidspunkt, da adskilte den sig, jo ikke ret meget
fra hvad der dengang var typisk for de fleste saadanne.
Majtræet, ved hvis Fod og ærværdige Stensætning, Bymændene fordum ved et Glas 01 eller Brændevin, og en
Pibe Tobak, drøftede fælles Anliggender, og hvor man
endnu »Skøn Valborgs Dag« red Sommer i By, eller ved
Fastelavn i lystig Karnevalsoptog slog Katten af Tønden
paa en endnu altfor bogstavelig Vis, det stod dengang
som nu med sin stolte Krone løftet højt over de lave Ta
ge.
Byen havde Kro med Brændevinsbrænderi, men
derimod ingen Bager. Rug- og Sigtebrød bagtes overalt
paa Gaardene, hvad man manglede deraf bragte en
Brødkusk fra Stenløse, og - Hvedebrød? - ja det bar en
»Kagemand« en Gang om Ugen i sine Kurve fra Birke
rød. Det var saaledes endnu i min Moders Barndom, som
det havde været da Edvard Storm skrev til sin vordende
Adoptivsøn P. E. Rasmussen: »at Tiden nu nærmede sig
da han maatte forlade Maj træet og Kagemanden Hans
Pantzer«.
Om kirkeligt Liv hører man ikke meget fra hin Tid,
man gik i Kirke og til Alters fordi det var usømmeligt at
undlade det, men om dybere kristelig Rørelse var der
næppe Tale, om end der maaske hist og her i Gaardene
eller Husene fandtes en og anden der flittig benyttede
sin Bibel og Kingos eller Pontoppidans Salmebog - den
autoriserede evangelisk-kristelige ril Trods (Om hvilken
sidste Salmebog hed, at den var hverken evangelisk eller
kristelig).
En saadan from Kristensjæl var den gamle Mor Mo
gensen. Min Moder har ofte fremhævet hendes dybe reli
giøse Følelse og urokkelige Trosvished. Da hun Døde
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En gammel
blaamalet Laagkiste
paa hvis indvendige
Side der var klæbet
nogle kolorerede
Træsnit forestillende
Frederik d. 3 og
Dronning Louise
Kejser Franz og
Maria Theresia m.fl.
Kisten der vistnok
skrev sig fra min
Oldemoder er gaaet
til Grunde, men
træsnittene har
Forf. opbevaret,
ligeledes en gi.
Bibel fra Chr. d. 6's
Tid

Roskilde Konvents
Salmebog Nr. 1320-66-131-136-171243-246-331-446331-339

Kampmann var i
sine Kandidataar
Huslærer hos Suhm

stod hendes dengang 17 aarige Datterdatter beskæftiget
ved den aabne Kamin i Køkkenet; hun anede ingen Fa
re, da hun kort forinden havde set den Syge ligge rolig i
et tilsyneladende stille Blund. Da hørte hun underlige
urolige flagrende Vingeslag over sit Hovede; hun saa op,
og for hendes Blik var det som hvide Duer, der i Kredse
svang sig op i den blaa Himmel til de forsvandt for Øjet.
Hun vidste at ingen i Nabolaget havde hvide Duer, følte
sig grebet og ængstelig Tilmode, ilede ind og fandt den
gamle Mormoder liggende Død med et forklaret Smil
om Læben. Det maatte jo i Sandhed være Guds Engle
selv, der med de flagrende Vingeslag havde hentet Sjæ
len hjem til Gud. Dette var Moders stille Tanke der no
get mildnede den dybe Sorg der greb hende, ene som
hun stod der hos den Døde. (En gammel blaamalet
Laagkiste paa hvis indvendige Side der var klæbet nogle
kolorerede Træsnit forestillende Frederik d. 5 og Dron
ning Louise; Kejser Franz og Maria Theresia m.fl. Kisten
der vistnok skrev sig fra min Oldemoder er gaaet til
Grunde, men Træsnittene har Forf. opbevaret, ligeledes
en gi. Bibel fra Chr. d. 6 s Tid).
Med megen Pietetsfølelse omtalte man Sognets
gamle i Aaret 1828 afdøde Sognepræst, Salmedigteren
Henrik Kampmann. I hans Tid havde Mænd af Betyd
ning i Dansk Aandsliv, Historikeren Suhm, Esthetikeren
Carstens, Digterne Edvard Storm og C. J. Boye - der har
rejst ham et varigere Minde i sit skønne Digt end den for
glemte Mindesten, der er rejst over hans uindhegnede
Gravhøj, og hans vel snart glemte Salmer (I Roskilde
Konvents Salmebog, Nr. 13-20-66-131-156-171-245246-351-446-531-539) - været hyppige Gæster i den
idylliske Landsby, naar de kom paa Besøg i Præstegaarden. (Kampmann var i sine Kandidataar Huslærer hos
Suhm).
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Komponisten til
»Danmark Dejligst
Vang og Vænge*

Under et af sine
Ferieophold i Farum
Præstegaard var
Storm bleven
opmærksom paa
den begavede lille
Bondedreng, hvis
Faders, Rasmus
Nielsen, Gaard var
beliggende overfor
Majtræet

d. 18/7 1860

Nu var en ny Præstefamilje, den Aagaardske draget
ind paa Præstegaarden, og skøn Musik klang nu i stille
Sommeraftener ud over Landsbyen fra Præstefamiliens
Havestue.
Saa var der den blandt Byens Beboere i høj Grad
populære Auditør Poul Edvard Rasmussen (Komponi
sten til »Danmark Dejligst Vang og Vænge), Bondesøn
nen der fra Byen, der faderløs i sit 10de Aar blev adopte
ret af Edvard Storm. (Under et af sine Ferieophold i Fa
rum Præstegaard var Storm bleven opmærksom paa den
begavede lille Bondedreng, hvis Faders, Rasmus Nielsen,
Gaard var beliggende overfor Maj træet).
Optaget i Efterslægtens Skole blev han Student
med 1ste Karakter 1794 og ved Hjælp af en lille Arv efter
Storm (577 Rdl. 5 Mark og 2% Skilling) lykkedes det
ham, der tillige understøttedes af Generalauditør Nør
gaard, at tage juridisk Embedseksamen. Han blev 1800
Copist i Admiralitetet, senere Auditør og fra 1804 tillige
Assesor i Politiretten. Som det siges, forlod han dette
Embede fordi han fandt de Straffe (Tamp), der idømtes
Søfolkene for ringe Forseelser, altfor stræng. Med 300
Rdl. aarlig i Ventepenge havde han allerede 1809 trukket
sig tilbage til Privatlivet og tilbragte næsten hele den lan
ge Række Aar af sit følgende Liv i sin Fødeby. Her saa
man ham nu daglig, smaanynnende færdes paa Spadse
reture, i sin graa Kavaj, eller betragtende Skyernes Gang
eller Vejrhanens Retning paa Kroens Staldfløj, naar han
standsede ved den Stentrappe der førte ind til Kroens
Gæstestue, hvor han indtog sine Maaltider, eller nu og
da om Aftenen spillede sin Wisth (d. 18/7 I860).
Tiden var dengang fuld af Overtro, og Fortællinger
om Højfolk, Nisser og Varulve eller Spøgeri var især Vin
teraftener, naar Familjen samledes ved Ovnens usikre
flammende Lys, et meget yndet Samtaleemne. Naar da
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de Ældre fortalte om Varulven, der forfærdede Pigerne
ved at kigge ind gennem Vaskerenden i Bryggerset med
sit onde Øje, og som om Dagen kunde gaa rundt som et
almindeligt Menneske, kun kendeligt paa de sammen
voksede Øjenbryn, men som efter Mørkets Frembrud ef
terstræbte de frugtsommelige Kvinder for at sønderrive
og udsuge Deres Hjærteblod, da slog Hjærtet i Angst hos
Børnene og de turde næppe nærme sig Vindu eller Dør,
thi Uhyret syntes at stirre dem i Møde fra alle Sprækker.
Nisser og Højfolk, der især holdt til i de skumle
Bakker hvor Landevejen, - der indtil henimod Slutnin
gen af Halvfjerdserne beskrev en betydelig Vinkel heni
mod Farumgaards Skov, og dertil mere fulgte det bakke
de og kløftede Terræn - nærmer sig Fiskebækaaen og
Nørreskov. Her hvor man senere ved udgravning fandt
en Stensætning fra Oldtiden, hævede Højen sig ved Midnatstide paa gloende Pæle, og de vejfarende saa de smaa
rødklædte underjordiske med Topluen paa det hvidskæggede Hoved danse rundt i Udskæret. De antastede
dog sjældent den fredeligt agende Bonde paa anden eller
værre Vis; end ved at klynge sig til Bagsmækken af hans
Vogn naar han forfærdet piskede paa Hestene og jog af
sted alt hvad Remmer og Tøj kunde holde.
Heksene dreve jo endnu deres forborgne Spil med
Forgøringskunster, men man syntes dog for en Del at ha
ve tabt Troen på deres Evner. Det fredelige og uskyldige
synes da ogsaa de Spøgelser at have været, om hvilke jeg
har hørt fortælle.
En Nat - det var i de unge Aar - vaagnede min Fa
der plaget af Mareridt op af en urolig Søvn, og saa i det
klare Maanelys fra Vinduet en ungdommelig Kvinde
skikkelse sidde paa Kisten og rede sit udslagne bølgende
Haar, medens hun saa paa ham med et sørgmodigt Blik.

28

Synet forsvandt snart. En anden gang var det et lille Barn
(Kobold) der fra Sengeenden slog Koldbøtter opefter
Dynen.
Undertiden kunde man ved Midnatstide høre tre
Slag paa Døren; det varslede da Død i Familjen eller Na
bolaget. At en saaledes opskræmmet Fantasi ogsaa ved
Dagslys kunde have Syner, kan ikke forundre. At min
Moder ikke helt kunde frigøre sig fra Tidens gængse
Aandetro vidner følgende lille Hændelse eller Visjon
om, som jeg her vil gengive efter hendes egen Fortæl
ling.
Det var en mørk Dag sent hen paa Efteraaret at hun og
Moderen Ane Katrine, havde begivet sig ud i den store
udstrakte Nørreskov for at bære det Brænde i Hob, der
senere med en Vogn skulde køres til Hjemmet. Midt i
Skoven, hvor en Bæk kaldet Dy bedalsrenden flyder ned
mod Søen, antager Terrainet et meget kuperet Udseen
de. Bakkeaase, kuplede Kæmpehøje, dybe Skovkløfter
og den mange Steder stejle Brink mod Fursøen giver hele
dette Parti, hvor snart Storskov og snart Krat, klæder Høj
og Dal, et vildt romantisk Præg.
Det var blevet hen paa Eftermiddagen, og Mariane
gik allene noget fjærnet fra Moderen. Da ser hun, idet
hun rejser sig op fra Arbejdet, et underligt gammeldags
Køretøj bevæge sig hid og did i nogen Afstand mellem
de store Træstammer. Det var en af de saakaldte Pinde
vogne, som Bønderne brugte i Fortiden, og forspændt
med 2 skindmagre Krikker. I Bunden af Vognen paa et
Halmknippe eller lignende sad en ældgammel Kvinde
med Tømme og Pisk i Haanden. »Det er dog mærkeligt
at se Folk køre saaledes omkring herinde i Skoven, langt
fra alle Veje«, tænkte Mariane, og i samme nu var Synet
forsvundet; det var somom Køretøj og Heste vare sunke-
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de i Jorden. Saa følte hun paa en Gang en frygtelig
Angst og kaldte paa Moderen. Denne vinkede ad hende,
ogsaa hun havde set det mærkelige Syn. »Men«, sagde
hun, idet hun lagde Fingeren paa Læben, »nu lader vi
Brænde være Brænde for i Dag.« Hun tog nu sin Datter i
Haanden og i Tavshed begav de sig paa Hjemvejen.
Marianes Nærværelse i Hjemmet var nu efter Mor
moderens Død ikke mere saa nødvendig, desuden maat
te hun jo som alle unge se noget mere end hvad Hjem
met gav. Søsteren Lovise var dengang i Konditjon hos en
Bagermester Thide i Gjentofte, og her hvor der var flere
Smaabørn at tilse, var ogsaa en Plads for den yngre Sø
ster, da Madam Thide selv maatte passe Butikken. I det
te Hus tilbragte Moder et Aars Tid.
Thides vare gode, venlige Mennesker, der holdt
meget af den unge Pige med det stilfærdige og nette Væ
sen, men ikke destomindre led hun i al denne Tid af en
usigelig Hjemve. Det var ikke blot Svendenes flove
Skæmt, der lød ud til hende fra Bageriet, ikke blot det
kedelige gamle Hvedebrød der daglig spistes i Stedet for
Hjemmets dejlige friske Rug- og Sigtebrød, - nej, det var
Længsel og atter Længsel efter det kære Hjem der saa of
te i hendes Fritid drev hende afsted til det højeste Punkt
ved Byen, Brødrehøjen, hvorfra man kunde se Skovene
blaane ved Frederiksdal og Fursøen, eller langt mod Vest
hvor Frederiksborgvejen drager sin hvide Linje opad Bak
ken ved Buddinge By.
Engang var hun steget op ad Vindeltrappen til Kirketaarnet - det var i Middagstimen og Klokkeren havde
ladet Taarndøren staa aaben -. En Tidlang stod hun og
saa ud over den smilende Omegn, over Sundet med de
hvide Sejlere, men mest mod Skovene derud i Nordvest.
Ved hendes Side hang Klokkerebet og svingede i Luft-
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trækket; det var saa fristende, hun maatte dog prøve om
hun kunde bevæge Klokken lidt; hun greb i Strængen
og - et rungende Slag tonede gennem Luften. Rædsels
slagen over sin Dristighed, og skælvende for Følgerne,
skyndte hun sig bort. Ingen syntes dog at have ændset
denne sælsomme Klokkeklang i den stille Middagstime.
Snart efter var Mariane da igen ved Faderens Side i
det lille Hjem i Farum, travl beskæftiget med Haandarbejde hvorved hun nu skulde tjene sit Brød. Det var al
Slags Syning, Filering og Broderi, ligefra finere Damearbejder til Bønderkarlenes Helligdagsskjorter, hvor man
dengang brugte Broderi paa Hals- og Haandlinningen.
Endnu havde hun sin Blegsot at strides med; men de
sunde landlige Omgivelser, og hendes egen gode Natur
hjalp hende efterhaanden uden Lægehjælp over denne
Svaghed.
Og saaledes er det vi finder hende igen ved tyve
Aars Alderen, da hun ledsaget af den syv Aar ældre Ole
Lundqvist, træder indenfor Døren i Forældrehjemmet
efter et Besøg hos Morbroderen, Niels Mogensen i Vi
rum.

Mine forældres Forlovelsestid,
Bryllup og første hjem.
Alle kende vi Ungdomstidens skønne Drømme og briste
de Illusjoner; ogsaa min Moder synes at have baaret en
saadan stille Kærlighedsdrøm i sin Sjæl. Et vist blidt Ve
mod der, omend sjældent kunde spejle sig i hendes
Træk, og et enkelt uvilkaarligt Udbrud af den da ældre
Kones Mund kunde tale om et brudt Haab i Moders før
ste Ungdomstid. Men Moderen der overalt forstod at gø
re sine Synsmaader gældende, ogsaa i sin Mands og sine
Børns Velfærdsanliggender, havde tidlig kastet sine Øjne
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paa den unge paalidelige Murer fra Virum, som et baade
passende og ret godt Parti for hendes yngste Datter. Han
blev derfor ogsaa altid vel modtaget i Madam Juul’s
Hjem, og hun saa med en vis Tilfredshed det voksende
Tillidsforhold mellem de Unge, skønt Marianes Følelser
maaske snarest vare mere rent søsterlige end erotisk svær
meriske.
Et Aarstid efter vare de forlovede.
Allerede før dette Tidspunkt havde et betydeligt
Uheld ramt min Fader, idet Bedstefaders Hus i Virum,
hvor nu foruden hans Enke og de to yngre Sønner ogsaa
den ældste Broder Poul med sin unge Hustru boede, to
talt nedbrændte. Fader og hans Moder, der ikke havde
assureret mistede næsten alle deres Ejendele. Især bekla
gede Fader Tabet af et kostbart Sølvuhr.
Der kom dog ret gode Tider, saa Tabet efterhaanden indvandtes paany. Store Ildebrande, som da en stor
Del af Bagsværd By nedbrændte, skaffede forøget Arbej
de og Indtægt. Desuden var Fader bleven bekendt som
en meget dygtig Arbejder i sit Fag, der bl.a. blev meget
benyttet som Konstruktør ved Datidens Bagerovne. Han
var derfor ikke allene bleven uundværlig for sin ældre
Broder, men ogsaa søgt udenfor Hjemmet, hvor bl.a. en
af Lyngbys ansete Mestre (Michelsen) søgte at knytte ham
til sin Forretning.
Hvert Foraar i denne Tid var Fader meget beskæfti
get paa Sorgenfri Slot, hvor han vandt Hofmarskalken
Lewetzaus Velvilje, og hvor selv Prins Frederik Kristian
rettede venlige Ord til ham. Fader sværmede overalt loyal og konservativ som han af Natur og Opdragelse var
- i høj Grad for Kristian d. 8 og Dronning Karoline
Amalie. Naar Forf. som Barn færdedes med ham i Lyng
by Egnen, fortalte han med dyb Veneratjon om Prinsens
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og Prinsessens Indtog paa Sorgenfri efter deres langvarige
Udenlandsrejse, ved hvilken Lejlighed Studenterne brag
te deres Hyldes ved at Fakkeltog, hvad der nok saa smaat
ærgrede Prinsens kongelige Fætter Frederik d. 6. Eller vi
kom til en Høj der paa Egnen hvorom det hed, at derfra
plejede Prins Kristian at betragte den smukke Udsigt over Søerne ved Lyngby og Frederiksdal, samt at Hs. Maje
stæt selv havde plantet det enlige Træ der kronede Kæm
pehøjen.
Ogsaa hos den fra Fru Hej bergs Sommerophold i
Hørsholm bekendte General Fribo, der ejede et smukt
Lyststed ved Sorgenfri Skov, arbejdede Fader i disse Aar,
ligesom paa Bernstorf Slot hos den rige .Englænder Mac
Kay, der da havde købt dette Bernstorffernes stolte Sæ
de, og var saa rig at - efter Faders Fortælling - selv Stald
vinduernes Karme og Stalddørene i hans Palæ i Bredgade
vare af poleret Mahognitræ.
Efter en lang Sommertids Slid og Slæb, søgte Dati
dens Landboere og Haandværkere Rekreatjon i et mun
tert og ubundet Liv i den kære Juletid. Naar dajulegaasen var spist og første Juledags højtidelige Kirkegang
med den behørige Offring til Præst og Degn var vel fra
Haanden; begyndte der en meget anstrængende Tid for
Landsbyens 2 Spillemænd, der maatte være rigeligt for
synede med Reservestrænge, thi hver Aften og Nat lige
til Helligtrekongers Dag gik det nu løs med Gilder og
Dans. Man holdt skiftevis Gilde paa de forskellige Gaarde eller i de mere velstilledes Huse, og hertil bragte saa
alle Deltagere deres Part af Fødevare, Kager og Drikkeva
rer eller Penge. Man samledes ved Mørkets Frembrud og
skiltes først naar Morgenstjærnen blegnede i Øst, hvorpaa man sov i de korte Dagstimer for paany at samles ved
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Aftentide paa et nyt Sted, for der igen at træde Dansen.
Senere hen paa Vinteren frembød Fastelavn med si
ne Maskeradeoptog en ny Lejlighed til at slaa Gækken
løs. Man saa da de udpyntede Bønderkarle med hvide
Skjorter og røde Baand samt Fjer i Hatten ride rundt til
alle Byens - og Omegnens - Gaarde for at indsamle Æg
til Æggepunchen.
Som forlovet Ungkarl maatte Ole Lundqvist dog nu
holde sig noget mere borte fra al denne Lystighed; han
tænkte da ogsaa nu for Alvor paa at fæste Bo og stifte sit
eget Hjem.
Den 22. Oktober 1839 viedes Ole Andersen Lund
qvist og Jomfru Mariane Mathilde Juul i Lyngby Kirke vistnok af en Pastor Nielsen -. Det er Forf. ubekendt
hvem der ellers var tilstede ved denne Lejlighed; men
den lille Landsby, hvor deres Fremtidshjem ventede
dem, var i Dagens Anledning i livligt Røre. Et Tog af un
ge Karle red de Nygifte i Møde da de kom kørende paa
den smukke Vej, der fra Lyngby over Lottenborg fører til
Virum. En Æressalut knaldede fra Bøsserne som de førte
med og Festlighederne sluttede som sædvanlig med
Dans.
Saa færdedes da nu min Moder i den lille hyggelige
Lejlighed som Fader havde lejet hos - et Par enlige Folk
tæt ved hans - Fødehjem. Her stod det tarvelige, men
nye og smukke Møblement, hvoraf endnu et og andet
Stykke er opredt hos de Efterladte. Faders lille mahogni
malede Chatol med Dokumentskrinet, en af Datidens lidt stive og kedelige Sofaer, Stole, Bord o.s.v., medens
Vægprydelserne rigtignok nærmest bestod i nogle tyske
illuminerede Billeder i Mahognirammer. Moder glædede
sig inderligt over, at kunde kalde alt dette sig eget; glæ
dede sig over den smukke Udsigt fra hendes Vinduer til
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Mark og Skov, som over de smukke Blomster og Buske i
Haven; men hun bemærkede snart at hendes Vertindes
spejdende Blik fulgte al hendes Færd, og at hun næppe
turde berøre end sige plukke en eneste Blomst.
De vare vel bestemte for Torvet derinde i den store
By, hvortil ogsaa Handelskoner fra Virum bragte Blom
ster og Frugt. Endnu en slem Ting formørkede den unge
Husmoders Horisont: det var Vandmangel. I tørre Somre
Bakkedraget hvorpaa var Byens faa dybe Brønde udtørrede (Bakkedraget hvor
Byen er bygget er
paa Byen er bygget er bekendt i Omegnen for sin Vand
bekendt i Omegnen
mangel) og Byens Gaardmænd maatte møjsommeligt
for sin Vandmangel
hente det fornødne Vand fra Fursøen i Tønder. Moder
maatte nu benytte Lejligheden naaf hun saa en Vogn kø
re ad Søen til, da at bede Kusken tage et lille Anker med
til hende, og med dette sparsommelige Forraad maatte
hun da Dagen igennem være meget økonomisk. Vistnok
fandtes der i Nærheden et Kær eller Mosehul, men Van
det kunde kun bruges til Vask og lignende. Dog dette fik
ogsaa en Ende, men nu kom nye og alvorligere Vanske
ligheder.
Min Fader - og dette geraader hans gode Hjærte til
Ære - har altid kun talt godt om sin ældste Broder, saa
de Oplysninger om Forholdet mellem Brødrene jeg her
meddeler, skyldes min Moder. Poul, der først havde be
røvet sin yngre Broder hans Forlovede, og desuagtet støt
tet af denne Broder havde opnaaet at besidde en efter
Landsbyforhold betydelig Virksomhed, glemte efterhaanden at opfylde de Forpligtigelser han var min Fader
skyldig, saa denne efterhaanden havde et meget betyde
ligt Beløb tilgode hos Poul, og kun med Nød fik min
Forældre det til Husførelsen fornødne, mens man hos
Pouls levede i temmelig Overflod. Dette skabte Misstem
ning mellem de beslægtede Familjer, og Fader følte alle-
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1843

rede nu de Baand løsnes, der bandt ham til Fødeegnen.
Saa indtraf igen en Ulykke idet den yngste Broders - Jens
Lundqvists - Hus nedbrændte ved Nattetide. Min Moder
laa dengang farlig syg, og da Huset hvori mine Forældre
boede kun ved en smal Smøge var skilt fra den brænden
de Bygning, maatte man bære den halvt afmægtige Syge
ud paa Gaden, hvor hun, hvilende paa en Sofa, fra sin
noget afsides Plads, havde det frygtelige Skuespil for
Øje, medens Ildgnisterne regnede ned over hendes eget
Hjem og naaede helt over Gaden nær det Sted hvor hun
laa. Hun forfærdedes ved at se Fader færdes paa de mest
faretruede Steder for at frelse hvad der var muligt. »Det
var somom Fader gik lige ind i Ilden« sagde hun, da hun
beskrev det natlige Sceneri. Faren drev dog over for de
Unges Hjem, og henimod Morgenen, kunde man igen
flytte Bohavet og den Syge ind i de af Røg og Vand øde
lagte Stuer.
Farmoder, der med sin yngste Søn og Svigerdatter
boede i det nedbrændte Hus, var vel i Tide bragt i Sik
kerhed, men hun maatte nu med disse søge Tilflugt hos
Fremmede for en Tid. Den virksomme gamle Kone, der
bl.a. skal have været en dygtig Hjemmevæverske, følte
nu efter de gentagne Ulykker sine Kræfter aftage, Hel
bredet svigtede efterhånden og hun døde kort derefter
(1843).
Retslig Undersøgelse blev indledet ved denne Lej
lighed mod den sikkert i Ulykken uskyldige Jens L. men
bragte intet Bevis for Dagen der kunde berettige til i
ham at se Ophavsmanden til den uforklarlige Ildsvaande. Atter blev hans Hjem genopbygget, og Livet gik igen
sin vante Gang i den lille Landsby, hvor Moder dog un
der Faders hyppige Fraværelse følte Savnet af Forældre,
Slægt og Venner i Barndomshjemmet. Da Pouls Gæld til
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Og som aldrig blev

betalt

Fader stadigt øgedes (og som aldrig blev betalt), nødsagedes denne omsider til at afbryde dette Forhold.
I Farum, hvor man meget ønskede en ung og dygtig
Murmester, da adskillige blandt de velhavende Gaardmænd agtede at ombygge deres gammeldags og forælde
de Gaarde, og Bønderkonerne især attraaede pynteligere
Stuebygninger, syntes der at være god Brug for Faders
dobbelte Færdighed som Bygningstegner og dygtig Mu
rer. Svigerforældrene ønskede intet hellere. Ane Kathri
ne forstod desuden godt at agitere for sin Svigersøn, selv
var Fader engageret af de to Proprietairer Lind paa Kollekollegaard og i Bregnerød; men endnu tøvede han en
Tid med at tage en fast Beslutning. Sagen var at han ved
denne Lejlighed stod som Herkules paa Skillevejen, thi i
hans Fødeby saa man nødigt at han forlod den. Slotsar
bejdet paa Sorgenfri blev ham tilbudt, ogsaa den be
kendte Grundlægger af Brede Klædefabrik, den forhen
værende Kristianshavnske Urtekæmmer, Modeweg var
blandt dem der søgte at holde Fader tilbage til Hjemste
det, idet han lovede Fader for Fremtiden alt Murer
arbejdet paa sine vidtløftige Fabriksbygninger, hvis han
vilde bosætte sig som Murermester der paa Egnen. Læn
ge kæmpede Fader med disse fristende Udsigter, da han
kun nødig forlod Barndomshjem, Venner og Velyndere;
men hvis han forblev hvor han var maatte Pouls Existents
i samme By omtrent være umulig - og saa - nej saa helle
re selv fortrække, om det end blev med tungt Sind.
Fra sin Barndomstid havde Fader, som alle i de
Hovedstaden nærmere liggende Landsbyer, følt en vis
Ringeagt for Beboerne af den saakaldte Kulsvieregn,
hvortil ogsaa Farum Sogn henregnedes. De usle magre
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Krikker og daarlige Køretøjer hvormed man saa Torve
bønderne derude fra Egnen age ad Frederiksborg- og
Kongevejen til Byen paa Torvedagene, ligesom Køresvendenes eget, paa en Gang fattige og skumle Udseen
de, havde stillet Befolkningen i denne Egn i et uheldigt
Lys, som en kun halvt civiliseret Race.
Vistnok kendte Fader bedre Forholdene derude,
men disse nedarvede Fordomme havde han Vanskelig
hed ved at betvinge. Dog nu brød han af til sin unge
Hustrus store Glæde. Den gode Fabrikherre Modeweg,
der beklagede ikke at kunde beholde Fader hos sig foræ
red ham til Afsked et stort Stykke blaat Klæde til Erin
dring. Det var vistnok i Vaaren 1842 at mine Forældre
flyttede til Farum.

Paany i Parum

En Broder til P.
Lund var Sagfører i
Randers, en anden
Broder emigrerede
til Amerika

Her var imidlertid foregaaet en betydelig Forandring i
Bødkermester Juuls og hans Hustrus Hjem, hvor en hel
ny Familie var kommen tilhuse.
Dermed forholdt det sig omtrent saaledes: En ret
køn ung Mand, indfødt Københavner og af god Familje
(en Broder til P. Lund var Sagfører i Randers, en anden
Broder emigrerede til Amerika) havde slaaet sig ned som
Drejermester i Farum. Saavel Drejer- som Bødkerhaandværket er jo nu saa godt som forsvundet paa Landet som
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Sædvanlig kaldt
Lund, hans
Fødselsaar uvist, muligvis er han født
1812 d. 17/8 1853

Erhverv, men endnu for 60-70 Aar siden fandtes der ad
skillige saadanne, thi endnu holdt Husmoderen den Rok
og Teen i Ære, paa hvilken hun forarbejdede den fine
Lintraad til sit Lærred og Hoergarn, eller spandt Faarets
bløde Uld til Trøjer og Vanter. En smuk drejet og poleret
Rok var tillige en Pryd i et hyggeligt Stueinteriør, og der
fandtes overhovedet meget af Drejerens Arbejde i Dati
dens Hjem, f.Ex. drejede Vaser eller Urner ril Pryd for
Ovnen eller Dragkisten i Bondens Storstue, eller drejede
Fade og Bakker af Træ til Brug i Fadebur og Køkken.
Nok, det gav sin Mand Brødet og var vel et ligesaa anset
Haandværk som f.eks. Uhrmagerens.
Denne unge nyankomne Mand, Peter Bjerring Buxlund (Sædvanlig kaldt Lund,-hans Fødselsaar uvist muligvis er han født 1812- d. 17/8 1853) der var ugift
havde tidlig kastet sit Blik paa Mariane Juul, der den
gang halvt om halvt var forlovet med min Fader, Ole
Lundqvist. Uvidende herom havde han formelig friet til
hende; dog fik han selvfølgeligt Afslag. Men Mariane der
var en raadsnar og beslutsom Natur, og som dertil følte
Sympathi for den unge Haandværker med det dannede
Væsen, spurgte ham med det samme om han ikke helle
re vilde tage hendes Søster, der var en ret tækkelig og
munter Pige. Han erklærede med god Grund, at han ik
ke kunde svare herpaa, da han aldrig havde set hende.
Mariane lovede da at han nok skulde faa hende at se, og
skrev straks til Søsteren, der i nogle Aar havde opholdt
sig i København, om snarest at komme hjem i et vigtigt
Anliggende.
Louise kom og Mariane havde maget det saaledes,
at de unge Mennesker maatte mødes. Dette skete og blev
Indledningen til et Venskab, der snart førte til Forlovelse
og Bryllup. Dette skete endnu før mine Forældres eget
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Deres Børn Jens
Lund d. 7 Aar Gl.
Fødsels- og Dødsaar
ukendt
Christine Jensine
f 14/1 1845
d. 20/10 1899

Min ældste Søster
Ane Jensine
Mathilde er født i
dette Hus 24/3
1844

Jens Andersen
Lundqvist f 27/1
1846

Bryllup, og det nygifte Par opslog nu deres Bopæl i det
lille Juulske Hus paa Hovedgaden i Farum. (Deres Børn
Jens Lund d. 7 Aar GI. Fødsels- og Dødsaar ukendt.
Christine Jensine f. 14/1 1845 d. 20/10 1899).
I dette var saaledes ikke Plads til at optage endnu en
Familje, og mine Forældre fandt da et foreløbigt Hjem i
det nær ved Farumgaard beliggende Kildehus.
Hvor Skolebakken i Farum falder med stærk Hæld
ning ned mod Engen og Svanedammen ved Farumga
ard, findes en Brønd med et klart Kildevæld, fra hvilken
en stor Del af Landsbyens kvindelige Befolkning, som
mere moderne Rebekkaer hentede Vand med Spande og
Aag. Adgangen til Brønden ad den snevre og temmelig
stejle Vej var især ved Vintertid meget besværlig. Umid
delbart ved denne Brønd ligger det lille Kildehus (Min
ældste Søster Ane Jensine Mathilde er født i dette Hus
28/3 1844).
Det var frygteligt for Moders livlige Natur at bo her
paa dette temmelig ensomme Sted; det var et fuldkom
ment Eneboerliv. Kun Udsigten fra Vinduerne er ret
vakker over Byens Haver og til Farumgaards Skov. Tem
melig kortvarig blev da ogsaa mine Forældres Ophold i
denne triste Idyl, idet de flyttede ind i et nyt Hus belig
gende paa Højdepunktet af den samme Bakke, ligefor
Skolen og umiddelbart ved Byvejen til Farumgaard. Her
fandt min Moder sig bedre tilrette og mine Forældre bo
ede her, hvor deres ældste Søn (Jens Andersen Lundqvist
f. 27/1 1846) til Fader købte det lille Hus ved Kroen og
Rejsestalden.
Det havde længe været et levende Ønske hos min
Moder at eje sig eget Hus, da der jo nu ikke længere var
Udsigt til at Fædrehuset kunde tilfalde hende, men med
dette Ønskes Opfyldelse, havde det hidtil trukket i

Ole Andersen Lundqvist og hustru Mariane Mathilde Juul

Det første Fiskebækhus
Foto fra 1900
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Den tidligere
nævnte N.
Mogensens Søn?

Langdrag. Tidens Tendents gik mere i Retning af at sam
le end at sprede en Ejendom, saa der fandt sjældent Ud
parcellering Sted, undtagen af enkelte Overdrevslodder;
tvertimod maatte det ved Lov hindres at Gaardmændene
købte saadanne Smaahuse, der laa dem i Vejen, for at
nedrive dem og lægge Jorden ind under eget Vænge eller
Have. Fader maatte saaledes vente indtil der tilbød sig en
Lejlighed til ved Køb at erholde en bekvem lille Ejen
dom.
Det maa have været hen paa Aaret 1846 at Fader
indledede Underhandlinger med den gamle Enke, Inge
borg, om Købet af det Hus der i mere end fyrretyve Aar
blev hans Hjem.
Ligeoverfor den gamle Kro og Rejsestald ved Siden
af en prægtig gammel Have, der om Sommeren bugnede
af Frugt og som hørte til Kroen, med Facade mod de to
Hovedveje der her gennemskærer Byen, laa dette Hus
paa et ualmindelig livligt og befærdet Strøg. Dets Ydre
var rigtignok kun lidet tiltrækkende, thi straatækt som
alle Landsbyens Huse, havde det ligesom flere af disse en
Udbygning mod Hovedgaden, der løb skraat ud fra Ta
get - en saakaldt »Lyde« til Brændselsrum. Vinduerne va
re smaa, og mod Haven fandtes endnu et enkelt med
grønne blyindfattede Ruder. Gulvet i Stue og Køkken
var Lergulv. Her var altsaa noget for Fader at omkalfatre,
naar Arbejdet ude Jævnede ham Tid dertil, thi til helt at
ombygge det, savnede han Midler.
En Fætter af min Moder paa mødrene Side (Den
tidligere nævnte N. Mogensens Søn?) forstrakte Fader
med tre hundrede Rigsdaler til Foretagenet, og snart var
Købet ordnet saaledes, at den gamle Indehaverske af
Huset til sin Død skulde have Bolig i samme.
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Det havde fra gammel Tid været Fæstehus, og Fader
maatte nu købe Skøde paa det, saa det blev fri Ejendom.
Der begyndte nu en travl og fornøjelig Tid for mine
Forældre. Den hæslige Udbygning mod Vejen forsvandt,
Taget blev omlagt og forneden afrandet af en pyntelig
Række nye røde Tagsten; Skorstenen blev ommuret, li
gesom Væggene og nye Vinduer afløste de gamle ubru
gelige. Ligeledes blev Jordstykket til Vejen, hvor Lyden
havde været, indhegnet og beplantet. Det indre under
gik ligeledes stor Forandring. Et Rum der havde været et
Slags Lo eller Tørverum blev omdannet til Stue hvortil en
Glas- eller Havedør førte ind; nye Gulve af Brædder aflø
ste de kolde uhyggelige Lergulve, medens to nye og den
gang højst moderne Kakkelovne forhøjede Værelsernes
Præg af Hygge.
Kun Haven blev i længere Tid uforandret, thi den
havde gamle Mor Ingeborg og hendes afdøde Husbond
bragt i god Stand og Pleje. Her var adskillige fortræffeli
ge Frugttræer: spanske Kirsebær, gule Æggeblommer,
blaa og røde Blommer, samt Stikkelsbær og Ribs i Over
flod, hvorimod der synes at have manglet Æbler og Pæ
rer, saa den frembød snart med sit smukke Aim og Sy
renlysthus, sine Blomsterrabatter og Urtebede, et lille
Eden for min Moder. I Gærdet ved Kirkevejen plantede
Fader samtidigt nogle unge Popler, hvoraf endnu i min
Barndom 2 stod tilbage med deres høje slanke Kroner.
Ogsaa den gamle Mor Ingeborg vedblev til Moders
Glæde trods de forandrede Forhold at være den samme
fredelige og elskværdige kone, saaledes som hun fra før
ste Færd havde vundet min Moders hele Hjærte, og der
opstod det hjærteligste Venskab mellem de to Kvinder.
Ingeborg syslede om og kælede for Børnene som en kær
lig Bedstemoder, og efter gammel Talemaade kaldte hun
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den unge Mdm. Lundqvist (Moder var dengang kun 2930 Aar) for »Mor«. Hun maa have levet en halv Snes Aar
hos mine Forældre, og Moder sørgede inderlig over hen
de da hun lukkede sine Øjne, firsindstyve Aar gi.
Om denne gamle Kvinde har Moder fortalt mig føl
gende Træk: Hun havde som ung Pige ægtet en Bonde
karl der fra Byen. Denne blev i Krigsaarene 1807-1814
udskrevet til Soldat, skønt han var brystsvag og sygelig,
og der herskede nu Modløshed og Fortvivlelse i de unges
Hjem. Da fattede Ingeborg en modig Beslutning. Iført
sin bedste Pynt tog hun ind til Hovedstaden og søgte der
Audients hos den menneskekærlige Kong Frederik d. 6.
Efter Sædvane brusede Kongen op med et barsk »Hvad
vil hun«. Men da den unge fattige Kone paa sin stilfærdi
ge Maade fremførte sit Ærinde, at bede Kongen fritage
hendes syge Mand for Krigstjenesten, blev Kongen rørt,
og idet han venlig klappede hende paa Skulderen, love
de han at hendes Mand skulde blive forskaanet for
Krigstjenesten. Glad rejste nu Ingeborg til Farum; hen
des Kærlighed og Frimodighed havde fundet sin Beløn
Hendes Gravsted var
ning.
ved
Saa længe hendes Gravhøj paa Kirkegaarden blev
Kirkegaardsmuren,
bevaret (Hendes Gravsted var ved Kirkegaardsmuren,
nær Indgangen til
Præstegaarden
nær Indgangen til Præstegaarden) plejede og fredede
Moder den med samme Omhu som sin Faders og øvrige
Slægts.
Moder var uendeligt lykkelig ved sit lille pyntlige
Hjem, og ved at sysle og plante i sin Have. I den lille ny
dannede Have foran Huset blomstrede snart et Væld af
Roser, Bellis og andre Stouter, der ofte tiltrak sig de Vej
farendes Opmærksomhed. Fader tilbyggede nu ogsaa det
lille Sidehus (hvori senere indrettedes et lille Værelse til
Butik) til Brændselsrum m.m. Selvfølgelig fattedes ikke
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det for en landlig Husholdning nødvendige Svinehold,
medens de vingede og kurrende Beboere af Dueslaget
spredte Liv og Bevægelse i Sommerdagens Stilhed.
Ville vi betragte Byen og Omegnen der afgav Ram
men for det Liv og de Indtryk hvorpaa der levedes i mine
Forældres Hjem, da bemærker vi straks et lige saa broget
og bevæget, som til andre Tider fredeligt og idyllisk Liv
der rørte sig udenfor Husets Vinduer. Vi lokkes til Ruden
ved den muntre Lyd af Postillionen der blæser i sit Horn;
der er Dagvognen til Slangerup der nu kommer kørende
med Fart gennem Gaden og standser ligefor ved Kroen.
Passagererne stige ud for at indtage Forfriskninger i
Gæstgiveriet, eller, hvis de ere Beboere der fra Byen der
have været paa Besøg i Hovedstaden, da belæssede med
Pakker, Tasker, Hatæsker og andet at ile til deres Hjem.
Imidlertid spændes Hestene fra, vandes og fodres; et nyt
Forspand bringes i Stand og atter ruller den gule Deligence med sine Passagerer under Hornets muntre Lyd
afsted gennem Byen.
Det er ret en Scene fra Fru Gyllemborgs og Heibergs
Tidsalder, og denne muntre Trafik holdt sig lige til Nord
banens Aabning 1864, fra hvilken Tid Post og Passager
trafik gik over Birkerød, og Farum stilledes noget mere i
Skygge.
Betragt saa den store hvidkalkede Ladebygning med
det grønne Mostag og de altid aabne Porte. Det er Rejse
stalden hvor de vejfarende Bønder, Slagtere og Handelsmænd lader deres Heste hvile ud, medens de selv søger
ind i Skænkestuen, hvor den gode Kromand, Kristen
Andresen, skænker for Gæsterne, eller hvor maaske selve
Madamen viser sit hvidkappede Hoved for at hilse paa de
mere gentile eller kendte blandt disse.
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Men under Tagskægget og det skraa Vandbrædt
bygger utallige Svalepar deres Reder. Vi følger bag vore
Vinduer fra Dag til Dag deres Færd; ser dem som de flin
ke Bygmestre de ere, ser dem senere paa Sommeren
travlt beskæftiged med at made Ungerne, der ligger gi
spende med det aabne Næb udover Redekanten. Eller
Storkereden der oppe paa Rejsestaldens Mønning med et
Vognhjul som Grundlag.
Vi hilser det første Storkepar velkommen i April, ser
som i Andersens Eventyr de flyvefærdige Unger balance
re hen over Tagmønningens spidse Rygtræer, hvor en
hvidbroget Skade for et Øjeblik har slaaet sig til Ro og
skadefro betragter Storkenes Færd, medens den vipper
med Stjærten; og vi føler med Vemod at Sommeren er
svunden naar en tidlig Morgenstund i September den
hele Storkefamilje er forsvunden, og vi ikke mere hører
den knebrende Lyd af Storkefar som han gravitetisk stod
der paa sit ene røde Ben ved Reden.
Sceneriet veksler bestandigt. Saa er det ved Vinterti
de; en Bjørnetrækker med sin Violin og sin brune, med
Mundkurv og Lænker forsvarligt tøjrede Ven, der omrin
get af Byens frygtsomt-nysgerrige Ungdom kommer til
Byen for at overnatte i Stalden. Børnene i det lille Hus ligeoverfor sover den Nat en urolig Søvn; de ved »at Bam
sen er en sikker Mand, han klatrer som den bedste« tænk om nu maaske den lodne Brune stod paa Bagbene
ne med Labberne mod Vinduet for at stige ind - ! Men i
Baasen over i Stalden sover baade Bjørn og Mand de ret
færdiges Søvn, trætte af Dagens Møje. Ogsaa den næste
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Formiddag begynder Forestillingen paany, idet Manden
gnider paa sin Violin og Bjørnen danser paa Bagbenene
med en Stok mellem Labberne, først udenfor Kroen og
saa rundt i alle Gaardene.
Endnu et vanligt Optrin fra disse Dage: En Flok
Drenge kommer hujende og skrigende henad Gaden og
foran dem en lille rynket og gammelagtig Kvindeskikkel
se, som Drengene tilraaber Spotteord og driller paa
Børns ondskabsfulde Vis. Det er det sølle Skrog »TosseKaren«, der er Gaardfejerske i Kroen, og ellers gaar tilhaande med hvad hun ævner. Hun staar nu lidt stille og
slaar med sin Kæp efter de mest nærgaaende, græder saa
lidt, eller leer lidt, alt over sin egen Ynkværdighed, ind
til Kromanden eller en anden Tilstedekommende befrier
hende fra det nærgaaende Følge.
Nu gjalder igen Hornets Lyd gennem Byen; ikke
flotte musikalske Optakter, men den øredøvende Tuden
af Byhornet der er gaaet i Arv til Landsbyens Klokker for
at bruges til at kalde Brandmændene til Sprøjtemøn
string, eller naar »den røde Hane galer« et eller andet
Sted i Omegnen. Dog, Tudehornet kan ogsaa bruges til
andet, og nu fortæller det os blot at der er kommet Sild
til By’s. Ja rigtig: - Der kommer Sildeprangeren lang
somt og besindig agende efter Per Klokker, medens Ko
ner og Piger kommer løbende til med Baljer og Kurve for
at indkøbe den sølvglinsende rødhovede Havbeboer, no
ta bene: hvis den da ikke koster mere end tre Mark Olen.
Men naar Sildemanden er forsvunden aabnes Stald
dørens halve Fløje, og ud kommer i adstadig Gang, én
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for én hele Kromandens Kvægbesætning, efterfulgt af
Hans Røgter og en Dreng. De bruger flittig Kæppen til
de faar hele Flokken i Fart, og nu gaar det i Luntetrav
nedad Søvejen, hvor Hjorden skal vandes ved Vadeste
det. Fra flere Gaarde kommer lignende Flokke til, de
blande sig mellem hverandre til Hyrdedrengene igen ved
Raab og Alarm faar Rede paa sit eget og Næstens. Alt
imedens er Klokkeren kommen op i Kirketaarnet; Klok
ken er bleven halv Tolv og snart toner den lille Klokkes
raske klingre Slag gennem Luften. Saa bliver Hestene re
det til Vands af Karle og raske Bønderdrenge i kortstum
pede Trøjer og strikkede Topluer, medens de bruger
Træskohælene som Sporer for at øge Farten.
Saa er der Høsttiden naar de lange Høstvogne ram
ler afsted henad Vejen med muntre og travle Høstkarle
og Piger, for at vende tilbage med Markens gyldne Skat
paa høje Læs der kun med Nød og Næppe kan knibe sig
ind gennem Kromandens Port.
- Men om Søndagen er Pladsen mellem Kroen og
Rejsestalden opfyldt af de kirkebesøgendes Vogne. En
for én kommer de grønmalede, nu befjedrede, Køretøjer
med de vældige Agestole rullende frem. Halvt undselig,
halvt leende tager de unge Bønderpiger mod den mand
lige Haandsrækning der bydes dem, naar det gælder at
entre ned fra Vognen ad den stejle Trappestige som
Staldmesteren med en rutineret Haandbevægelse, har
anbragt mod Fjælen. Værdigt og sindigt, samlende det
franske Schal, Samlebog og Lommetørklæde i den ene
Haand, og med et krampagtigt Greb om »Fars« højre
do., begiver »vor Mor« sig ud paa den samme eventyrlige
Fart ned ad Stigen, medens hendes Træk, som de skim-
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Paa denne Haves
Grund blev Parum
Hotel bygget 1869

Disse Lege af
Voksne ophørte dog
allerede i
Begyndelsen af
Tredseme

tes under den guldbroderede Hue og Lin, røber et be
gyndende Martyrium, indtil hun atter føler fast Grund
under Fødderne, hvorpaa man hilsende og samtalende, i
Flokke eller enkeltvis, under Kirkeklokkens malmfulde
Toner, skynder sig ad Smøgen, langs vort Hus og Have,
til Kirken.
Derovre paa den anden Side af den smalle Smøge,
laa den dejlige Krohave med Frugttræer, der ejedes af
Kromadamen, og Keglebanen der ejedes af de vekslende
Hold af Byens Bedstemænd eller Haandværkere, der her
øvede den ædle Sport til det Glas 01 med »Pind« hvor
med de klarede Begreberne og styrkede Haandelaget.
En dyb Muddergrøft hvis Rand kantedes af Borrer
og Skræpper, og over hvis plumre Vande et Gangbrædt
førte til dette Eden, der var skjult for Blikket ved et højt
Plankeværk, adskilte denne Have fra Vejen (Paa denne
Haves Grund blev Farum Hotel bygget 1869).
Og her paa Vejen møder man nu og da i et Par en
kelte af Sommermaanederne ligesom et Pust af det frie
Kunstnerliv inde fra Hovedstaden, naar landliggende
Skuespillere og Kunstnere øve Ringspillets ædle Idræt en
stille Sommereftermiddag, medens den dalende Sol staar
lavt over Gaardenes Hegn.
Fra vor Have kan vi ogsaa iagttage den muntre Leg
naar Søndagseftermiddag Byens voksne Ungdom, Karle
som Piger, lege det yndede Boldspil eller Fange- og Pan
telege (Disse Lege af Voksne ophørte dog allerede i Be
gyndelsen af Tredserne).
For den Børneflok, der voksede op i mine Forældres
lille Hus ved Kroen og Landevejen, vare disse Indtryk fra
Barndomsaarene i lige høj Grad fornøjelige og udviklen
de ved Sceneriets bestandige Vekslen, og Forf. har derfor

Farum præstegård set fra haven
Foto fra 1939

Maleri af Ole Andersen Lundqvists hus i Parum,
som tillige viser Parum Kro som han byggede

Tegning af den ældste Tårum Kro, som var placeret hvor Akacietorvet nu ligger

Farum Apotek, set fra Hovedgaden
Foto fra 1903
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f. 1806 d. 1856

Til Kroen hørte
nemlig 2 saadanne

maaske dvælet længere end tilbørligt ved denne Skild
ring af Barndomshjemmet.
Og dog endnu et Par Ord om den forlængst for
svundne gamle Farum Kro, den Genbo der var saa inter
essant, ogsaa naar den kun frembød et Stillelivsbillede.
Omkring 1760 havde Søren Andreasen faaet Bevilling til
Krohold i et af Farumgaards Fæstehuse i Farum By, ogi
flere Generatjoner forblev den i Slægtens Besiddelse.
Endnu i Midten af Fyrrerne ejedes Kroen af den sidste af
disse, Kristen Andreasen (f. 1806 d. 1856) Han havde
tilkøbt en bag Kroen beliggende Bondegaard, og forene
de saaledes et ret betydeligt Landbrug med sin øvrige
omfattende Virksomhed, idet der foruden Gæstgiveri og
Brænderi tillige var Købmandshandel.
Den gamle Krobygning, til hvis Skænkestue og Bu
tiksdøre et Par vældige Kampestenstrin førte op, frem
bød med sin lange Vinduesrække med de smaarudede
Glas, sine runde Kviste i det mosgrønne Tag, og de svære
Træbomme paa den brolagte Plads, ved hvilke Rytterne
bandt deres Heste, et ret anseligt Udseende. Længst mod
Vest ved den prægtige gamle Have med sine mægtige
Træer, fornemmelig det store Akasietræ ved Vejen (Til
Kroen hørte nemlig 2 saadanne) fandtes Gæsteværelser
ne. Her spøgede det frygteligt ved Nattetide, hed det, og
sjældent fik de uheldige Gæster Blund i Øjnene. Der var
nok gaaet meget ondt i Svang i Fortiden i Femte Frede
riks Tid da Søren Andreasen var Krovært, med hvad eller
hvordan vidste ingen. Nok, det spøgede, og Kristoffer
Svendsen der en Nat sov i en af disse Stuer var bleven
vækket ved Midnatstide ved at et Spøgelse i en Blodplet
tet Soldateruniform stod foran hans Seng i Maanelyset og
stirrede paa ham. Stedet havde saaledes ogsaa sit Mysteri
um.
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Det var Svendsen
som i den ligeover
for Kroen
beliggende tidligere
omtalte Have i 1869
byggede det
nuværende Hotel

Andrea L. f 25! 12
1836 d. 1909
blev gift med Gdr.
Peter Petersen i
Virum d. 24/11
1910. Hendes
Moder se s. 13, blev
efter Poul L. Død
gift anden Gang
med Gdr. Bent
Nentsen i Virum

Forøvrigt bortbyttede Kristen Andreasen Kroen
nogle Aar senere med Gaarden Lindholm ved Slangerup,
og den tidligere Ejer af denne, Svendsen, drog ind som
vor Genbo og Vært i den gamle Krobygning, (det var
Svendsen som i den ligeover for Kroen beliggende tidli
gere omtalte Have i 1869 byggede det nuværende
Hotel).
At tale om mine Forældres Liv er at tale om Arbej
de. Fader havde gennem mange Aar et betydeligt Folke
hold, og da flere af disse tillige vare Kostgængere,
paahvilede der Moder betydelige huslige Pligter, hvortil
den stadig voksende Børneflok jo ogsaa betydelig bidrog.
Da Farbroder Poul Lundqvist ved denne Tid døde, uden
at efterlade sin Enke noget, tog mine Forældre desuden,
en Tid, deres dengang tolvaarige Datter Andrea (Andrea
L. f. 25/12 1836 d. 1909) i Huset, blev gift med Gaardejer Peter Petersen i Virum d. 24/11 1910. Hendes Mo
der, se s. 13, blev efter Poul Lundqvists Død gift anden
Gang med Gdr. Bent Nentsen i Virum).
Moders Helbred var altid svagt og dog evnede hun
alt. Virksom i Hus, Køkken og Have fandt hun altid
Stunder til andre Gøremaal. Hendes Flid ved alle Slags
kvindelige Haandarbejder, Tildannelsen af egne og Bør
nenes Klæder, og hendes Virksomhed ved den sortpole
rede Spinderok var i Sandhed overraskende. De store
hvide Stykker Lærred paa Blegen i Farumgaards Vænge,
hvor de dugvaade laa udspredte paa Grønningen bag Fi
skerens optrukne Baade og Garn, bare talende Vidnes
byrd om Vinteraftenernes Flid naar Dagens øvrige Gærning var endt og Børnene bragte til Ro.
Trods liden Paaskønnelse trættedes hun aldrig, og
fandt altid Lejlighed til at bistaa Slægt og Venner med
Raad og Daad i Sygdom eller Trang. Naar jeg hertil føjer
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hendes inderlig kærlige Gemyt, der gav sig Udslag ikke
blot i Omsorg for sin Mand og de Børn der for alt stod
hendes Hjærte nær, men naaede langt videre til enhver
lidende Sjæl, da føler jeg dobbelt at jeg her kun har fatti
ge Ord til min Raadighed, og at Lovord om hendes Liv
maatte, skildret af en bedre Pen end min, blive en Kær
lighedens Lovsang.
Moder gik altid fra sin Ungdom købstadklædt, hvad
der i de Dage var sjældent undtagen for Embedsfamiljerne paa Landet. Sædvanlig bar hun en hvid Kappe med
blaa Silkebaand, der hang løst over Skulderen og omrandede det a la Fru Hejberg, opsatte mørke Haar. Hendes
Ansigtsudtryk var livligt og mildt, omend selvbevidst og
værdigt, hendes Holdning rank.
Baade Moder og Fader vare begge af Middelhøjde.
Fader var meget lys -, Ansigtet med en fin gennemsigtig
Hudfarve, Panden høj, temmelig smaa graablaa Øjne,
hvori tidt skjulte sig et lunt og skælmsk Blik; hans Gang
noget foroverbøjet. Om min Faders Duelighed og Flid
vare Meningerne paa Egnen snart udelt anerkendende,
men hans uegenyttige Færd, der alt for ofte lod ham
glemme Hensyn til egen Fordel, havde til Følge at hans
betydelige Virksomhed ikke bar den Frugt for Hjemmets
Tarv, der betinger økonomisk Fremgang, skønt den dag
lige Økonomi var lagt i Moders trygge sparsommelige
Haand, og saaledes maatte Fader hele sit Liv kæmpe med
en ufortjent Bekymring for Fremtiden.
I senere Aar, da Børnene vare voksne søgte Moder
ved Hjemmearbejde at forøge Familjens Indtægter, især
ved at filere de af Damer brugte Haarnet af Silketraad,
for hvilke hun hos Hovedstadens Manufakturhandlere
tilbyttede sig Klædevarer til Familjens Brug, eller hun fik
sit Arbejde betalt med rede Penge.
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Farumgaard blev
bygget afJens
Rostgaard

Nu nedreven

Mine Forældres Hjem var gennem Aarene Sam
lingssted for adskillige af den temmelig talrige Slægt der
kom paa Besøg fra København, Virum og Hillerød. Mo
der forstod den sjældne Kunst med faa Midler at træffe
et festligt Arrangement, og der herskede altid en fri og
munter Stemning, som især den overalt opvoksende
Ungdom i Familjen bidrog til.
Morfader besøgte i disse Aar daglig sin Datter, men
hans Helbred svigtede efterhaanden mere og Krampean
faldene bleve heftigere. Det var dog en Trøst for Moder
at have den gode Fader i sin Nærhed, og at kunne være
ham lidt til Hjælp og Opmuntring.
Med daværende Kaptajn og Adjudant hos Kristian
d. 8’, senere Generalmajor Joh. Heinrich Fensmark, der
1842 købte Farumgaard af en Jægermester Bilsted, oprandt en længere Glanstid for denne Rostgaards (Farum
gaard blev bygget af Jens Rostgaard) smukke Hovedgaard, der saa længe ved Ejerskifte var gaaet fra Haand til
Haand og blevet i høj Grad forsømt. Fensmark, der var
gift med Baronesse Louise Hoick fra Herresædet Holckenhavn, var en meget foretagsom Mand og mangfoldi
ge vare de Projekter og Forsøg, baade paa en rationel og
indbringende Drift af Gaardens Jorder, som paa forskel
lig industriel Virksomhed inden for sammes Omraade.
Blandt de første maa nævnes Faareavl af finuldede span
ske Faar. Man saa nu paa Gaardens magre Sandjord
Hjorder af hine brægede firføddede Skabninger, behø
rigt bevogtede af Hyrder og velafrettede Hyrdehunde
under Kommando af Schæfferen Friberg græsse, inden
for de udstrakte Stengærder fra Jens Rostgaards Tid.
Af de industrielle Foretagender var vistnok Bygnin
gen af en stor Dampmølle (Nu nedreven) umiddelbart
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ved Avlsbygningerne, et af de kostbareste. Ligeledes blev
der indrettet Bageri i en af Hovedbygningens Fløje, end
videre Smedje og en Butik til Forhandling af Mel og
Gryn fra Møllen i et Par Huse der forlængst ere forsvund
ne.
Saa var der en rationel Udnytten af Gaardens Tørve
moser, hvortil kostbare Dampgravemaskiner anvendtes.
Alt dette, der for største Del mislykkedes, kostede sin
Ophavsmand betydelige Summer, men skabte dog tilli
ge en Del Liv og Virksomhed i den lille By. Fensmark be
nyttede tidlig Fader til alle sine Byggeforetagender, og i
mere end tredive Aar, var Fader med sine Svende og Arbejdsfolk beskæftigede her.
Talrige ere de Gaarde og Huse baade i Farum og
Nabosogne, som Fader har ombygget. Han var en ret
dygtig Tegner med Pen og Tusch, og til mange af disse
Bygninger udførte han Tegninger og Planer. Af betydeli
gere Arbejder Fader har udført maa her nævnes de om
fattende Restaureringer af Kirkerne i Farum, Lynge og
Uggeløse, hvorved fornemmelig den oprindelige Facades
Kamp- og Munkestensmure, der i Tidens Løb vare biev
ne skjulte af et skæmmende Kalklag, paany kom til sin
Ret.
Helt fra Grunden af har Fader ogsaa efter Kammer
herre Meldahls Tegning opmuret den smukke Gavlfaca
de paa Vaabenhuset ved Farum Kirke. Gennem den kø
benhavnske Murermester og Entreprenør Wienberg kom
Fader ved disse Arbejder i Forbindelse med Frederiks
borg Slots berømte Bygmester, under hvis Tilsyn de af
Staten ejede Kirker sorterede, og endnu til henved Fa
ders halvfjerdsindstyvende Aar, udførte han Vedligehol
delsen af Kirkerne i Farum og tildels i Lillerød.
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Blandt Egnens mere bekendte Mænd for hvilke Fader
har arbejdet kan bl.a. nævnes den ansete Komponist Ba
ron Løvenskjold paa Kulhus. Talrige Forstbygninger i de
omliggende Statsskove har Fader igennem Aarene haft i
Entreprise; men disse Arbejder medførte et Par Gange
betydelige Tab. Af bygninger i Farum som fader har opmuret skal her blot nævnes: Præstegaarden (1859), Læ
geboligen (Dr. Eschricht), Farum Hotel, endvidere den
nu Gaardejer Eriksen tilhørende Gaard, til hvis smukke
Stuebygning, han ogsaa udførte Tegning, samt det nu
værende Apothek.
Avislæsningen paa Landet var jo dengang ikke me
get udbredt, og forsaavidt man holdt Dagblade gik de
fra Haand til Haand, idet Naboer og Genboer slog sig
sammen om et Abonnent. Fra Friheds- og Krigsaarene
eller der omkring har jeg set Spor af at min Forældre
fulgte Tidens interessante Begivenheder gennem Blade
som: »Flyveposten«, »Berlingske Tidende« (jeg har fun
det hele Numre og afklippede Føljetoner af dette Blad),
og endelig Frederiksborg Amts Tidende.
Af Bøger læstes ikke meget, og først i min Barndom
vandt Ingemanns danske og Starbäcks svenske historiske
Romaner, Carit Etlars Gyngehøvding m.fl. Indgang i
vort Hjem. Især interesserede Starbäcks »Kongekronen«,
»Engelbrekt Engelbrektson«, »Testamentet« o.s.v. (der
fulgte som Føljeton med den af Erik Bøg redigerede »Fol
kets Avis«) Fader, og gav i Vinteraftenerne Stof til man
gen fornøjelig Samtale. I senere Aar naaede dog ogsaa
Bøger af Bjørnson, Scharling (der især glædede Moder),
Dora Man o.fl., samt Rejseskildringer og Misjonslekture,
indenfor Hjemmets Døre.
Mine Forældre interesserede sig kun lidet for de po
litiske Rørelser i Aarhundredets Midte. Faders loyale Bor-
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Hvad der dog ogsaa
kan skyldes at Aaret
1864 i min
Barndom var i saa
frisk Minde

gersind følte sig i det hele mest tiltalt ved det milde Kon
gestyre i Slutningen af Enevoldstiden. Lidet tiltalende
var da ogsaa den ensidige politiske Fremtrængen af den
overalt i Kommunerne paa Landet dominerende Gaardmandsklasse, der snart i »Bondevennernes« Organisation
fik Luft under Vingerne. Stort ud over Interessen for Fre
derik d. 7’ Firspand og grevinde Danners smukke hvide
Ponnyer, naar de paa Vejen til Jægerspris, kom gennem
Farum By, naaede da heller ikke Sympathien for Folkekongen, og Moder var stærkt paavirket af den i Hoved
staden raadende Uvilje mod Grevinden.
Desto værre maa jeg ogsaa her tilstaa at jeg sjældent
hørte Udtalelser af Begejstring for vor Natjons store her
lige Sejre i Krigsaarene (Hvad der dog ogsaa kan skyldes
at Aaret 1864 i min Barndom var i saa frisk Minde). Sjæl
land laa jo langt udenfor Kamptumlen og man tænkte
derfor mest paa om, de der drog afsted ogsaa kom hjem
med hele Lemmer.
Vistnok harmedes ogsaa mine Forældre over Augustenborgernes »Oprørsaand« og Tyskernes »Voldsdaad«,
men det var med Gru at Moder læste og hørte om Rædslerne fra Slagmarken, og Fader der næppe var i Stand til
at hugge Hovedet af en Høne, aandede vistnok friere da
Kampen om Frederiksstad satte Punktum for Ufreden for den gang.
Men de unge sang med Begejstring Fædrelandssan
ge og de Plougske Studenterviser om Nordens Enhed,
saa de ældre uvilkaarligt blev revet med deraf. - Moder
havde en lille ret køn Sangstemme, og det var os Børn en
Glæde naar vi fik Moder til at synge Mehuls »Josef og
hans Brødre« eller Andersens »Hyrden græsser sine Faar,
for det er hans Throne«, »En enlig Fugl udi sit Bur«,
»Ved Vintertid naar Skoven staar« o.s.v. -
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Endnu langt hen i Tredserne havde man hjemme i
Landsbyen »Sammenskudsgilder«, hvor der blev danset
og spillet »Seks-og Treds« eller andet Kortspil; samt hvor
man spiste ved et særdeles veldækket Bord og ud paa
Natten nød Kaffe, Punsch etc. Disse Gilder vare temme
lig exklusive og følgelig havde ikke Hvermand Adgang.
Man indbetalte enten kontant sit Bidrag eller leverede de
fornødne Naturalier, hvorpaa en eller anden Gaardejer
stillede sine i Reglen meget rummelige Stuer, til Kommiteens Raadighed. Deltagerne bestod udelukkende af
Byens Gaardmænds- og Haandværkerfamiljer, og Dan
sen varede sædvanlig til ud paa Natten. Da Forældre og
saa kunde medtage en enkelt af deres Poder, lykkedes
det også Forf. som 6 aarig Purk at deltage i disse Festlig
heder, hvoraf han dog kun erindrer at han til lyden af de
2 Spillemænds Violiner, dansede rundt ført af sin Mo
ders bløde Arme, at han senere havnede ved Punsch og
Æbleskiver hos Fader ved Kortbordet, og at han slutte
lig, drømmende forsvandt mellem de bløde Dyner bag
en stor Alkovesengs Forhæng.
Meget morsommere vare ogsaa de talrige »Rejsegil
der« trindt om hvor en ny Bygning blev rejst. Naar da
Bjælker og Spær var bragt i Leje og Stangen med Kranse
og Flag hejst højt mod Sky samledes man paa det interrimistisk anbragte Gulv ved Flagstangens Fod, hvor Fader,
der ellers ikke var nogen veltalende Mand, maatte holde
en lille Tale for Bygherren og hans Husfrue. Sædvanlig
var Talen vistnok bygget over samme skematiske Form,
men naturligvis efter Tid og Lejlighed med passende Variatjoner, hvorefter man raabte Hurra og blev trakteret
med Punsch og Æbleskiver.

Tegning af bogens forfatter, der forestiller Tante Lovises sidste hjem på Kaalundsvej 2

Gammelgaard set fra Hovedgaden
Foto fra 1910
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Hun boede i nogle
Aar i et lille Hus
nær ved Udkanten
af Præstebakken og
Jættestuen

Saa var der endnu et og andet Dagværk at udføre,
og dérpaa samledes Mestre, Svende og Arbejdsfolk dl et
festligt Aftensbord i Bondens Dagligstue, hvor der under
megen Munterhed endnu blev talt og drukket Skaaler på
Husmoderens og Husfaderens Vel og for Held i det nye
Hus. Ogsaa her fulgte Forf. med som lille Dreng ved sin
Faders Haand, og kun engang stod han, ensom og for
glemt udenfor med Taarer i Øjet, fordi hverken Manden
eller hans Hustru havde bemærket hans Nærværelse, og
han selv var for beskeden til at trænge sig ind hvor han
ikke var indbudt, og dog havde han med ærlig Vilje,
men svage Kræfter slæbt sig træt i. Dagens Løb paa Tøm
mer og Brædder ved Rejsningen. Det var første Gang
han følte Verdens Uretfærdighed.
Nej, saa var det dog langt dejligere en Søndagefter
middag i Sommertiden naar vi Børn fulgte med Fader og
Moder paa Spadsereture ved Skoven og Søen i Farums
dejlige Omegn. I en Kurv eller Taske medbragte vi da
Kager og Frugtsaft, eller vi drak Kaffe hos Tante Lovise
(Hun boede i nogle Aar i et lille Hus nær ved Udkanten
af Præstebakken og Jættestuen). Hvilken Glæde da efter
at have set sig mæt paa en smuk Udsigt og lyttet til To
nerne af en Harmonika, der lød fra en af de Baade der
med glad Ungdom indenborde vuggede med lette Aareslag hen over Søens let krusede Flade; eller efter at have
tumlet sig træt og varm, da placeret i det bløde Enggræs,
eller paa en af de dengang talrige Bænke, at nyde den
medbragte Forfriskning.
Men da Forf. her er kommen lidt for hastig frem i
Tiden, maa Læseren følge ham endnu en Gang tilbage i
denne, til gamle Pastor Aagaards Dage.
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Dengang i 40-50 Aarene af forrige Aarhundrede,
frembød Egnen en paa flere Punkter baade skønnere og
rigere Vegetatjon end i vore Dage, hvor saa meget hen
ligger forsømt. Hvor nu Ploven drager sine Furer, saavel
over de dengang saa hyppige lønlige Mark- og Skovstier,
med de maleriske Stenter eller Vejled, og de Vejene heg
nende Stengærder bevoksede med Syrer, Bregner og alle
Slags Blomster, som over Krat og Skovstrækninger.
Især gælder dette Partier ved »Storebjærg« og »Præstebakken«. Denne sidste fjerdingvejs lange Skovstræk
ning med sine stejle Skrænter og skyggefulde Stier, der
terrasseformigt vare anlagt over hver andre, var i Pastor
Aagaards Tid den dejligste og mest velholdte Lystskov.
Senere Tiders »Nyttetheorier« har stadig beskaaret
dens Grændser for at indvinde mere Agerland. Men den
gang fandtes der ved de saa vekslende og skønne Udsigts
punkter pyntelige Bænke overalt, Stierne vare velholdte,
og en Kildes friske Væld, indbød Vandreren til Hvile og
Vederkvægelse. Atter her paa disse Steder mindes vi om
den Konge der især hørte Romantikken til, Valdemar
Atterdag. Ved Fursøen, hvor Sivene ved Hjortholm
Borgtomt hvisker hans Navn, og her ved Præstebakkens
nordvestlige Bakkehæld, hvor »Kong Valdemars Hulvej«
endnu kan ses i Lavningen ved Kæmpehøjen, og hvor
fundne Rester af Pælebygning i Søens Bund videre be
tegner Vejens Retning fra Gurre. Her findes ogsaa det
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Holsteneren Hartz

Gravkammer der i Pastor Aagaards Tid blev udgravet. En
prægtig rundbygget Jættestue, nu ødelagt paa mangehaande Vis, idet bl.a. de Stenfliser der omhyggeligt vare
indføjede mellem de vældige Kampestensblokke, nu ere
borttagne, Indgangen mod Øst ødelagt og tilvokset, og
selve Gravkammeret halvfyldt med Jord og forsømt.
Her i dette Kammer fra Stenaldertiden, havde den
gamle Præst - fortæller Fader - indrettet sig et Fristed,
hvor han ofte dvælede længe med sin Pibe og en Bog.
Ogsaa Kaalund havde i hine Aar sværmet her paa disse
Steder medens han boede paa Farumgaard, hvor ogsaa
Erik Bøgh færdedes i den beskedne Stilling som Huslæ
rer for Forpagterens (Holsteneren Hartz) Børn. Her hvor
der var rigelig Plads paa den gamle Herregaard, men
hvor Traktementet svarede til Kaalunds økonomisk ikke
alt for rige Forhold, holdt denne Bal for Egnens Skønaander og Notabiliteter, sværmede i Omegnen med de
unge Præstedøttre, eller malede og digtede. Uadskille
ligt knyttede han sit Navn til disse Steder da han skrev sit
skønne Digt: »Her i Farums skovomkranste Eden«, til
hvilket »Auditøren« Poul Edvard Rasmussen, kompone
rede en Melodi.
En ny Husfælle havde imod Slutningen af Halvtredsaarene opslaaet sin Bolig i mine Forældres Hjem,
hvor min Fader for dette Tilfælde havde indrettet et
mindre Værelse med Glasdør, til Butik. Det var Jomfru,
Mariane Flindt, der her indrettede en lille Handel med
Syartikler, Baand og andet des.l. Denne dengang mi-
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daldrende Dame, der efter et endnu bevaret Daguerotypi at dømme, havde været meget smuk, havde i sine
yngre Aar konditioneret som Hus- eller Kammerjomfru i
forskellige ansete Huse i Hovedstaden, og havde maaske
derfra, eller maaske af naturlig Tilbøjelighed, modtaget
en som det synes betydelig Interesse for Kunst og Litera
tur. Hendes Vægge vare smykkede med gode Billeder,
Malerier og Portraiter af Scenens Primadonnaer; jeg er
indrer bl.a. Fru Hejberg, Fanny Elster o.fl.a. og hun ef
terlod ved sin Død en lille Bog- og Kobberstiksamling,
der blev min første æsthetiske Vejledning i Barneaarene.
Hendes lille, men pyntelige Bohave kom ligeledes ved
hendes Død i mine Forældres Besiddelse, og af dette ud
gjorde to smaa ens tildannede Komoder af Mahognitræ
den lille Disk indenfor Døren i den improviserede Butik,
og i Skufferne her opbevaredes saa en stor Del af de smaa
Salgsartikler. Formodentlig har Forretningen dog ikke
gaaet saa godt som ønskeligt, thi efter nogen Tids Forløb
forlod Jomfru Flindt Farum og forsøgte en Handel i den
en Mils Vej herfra beliggende By, Lynge.
Men her blev hun, der i Forvejen led af en Bryst
svaghed, fuldkommen overvældet af denne Sygdom. I
sin hjælpeløse Tilstand henvendte hun sig til min Moder
for atter at komme tilbage til sit forrige Hjem, hvad mi
ne Forældre ogsaa straks indvilligede i. Da hendes Til
stand bestandig forværredes, og Sygdommen medførte
et pirreligt og vanskeligt Sind, blev det tunge Tider for
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Omtrent 52 Aar
gammel

Familjen Schiemann
boede en lang
Aarcekke i
Feriemaanedeme i
Farum

Dette Billede er nu
i Forf. besiddelse

hendes to Sygeplejersker, idet nu ogsaa min voksne æld
ste Søster afløste Moder ved den syges Leje. Hun døde
ved Juletid I860, i min Moders Arme (omtrent 52 Aar
gammel). Moder fik saaledes endnu en Grav at frede om,
og i mange Aar blomstrede en lille Rosenbusk fra Haven
derhjemme over den frændeløse Kvindes Hvilested paa
Farum Kirkegaard.
Efter hendes Bestemmelse skulde mine Forældre ar
ve hendes Efterladenskaber; men en fjærn Slægtning af
den afdøde, Skuespillerinden Fru Schiemann (Familjen
Schiemann boede en lang Aarrække i Feriemaanedeme i
Farum) gjorde desuagtet Fordring paa Ejendomsret bl.a.
til et smukt lille Maleri af Maleren Carl Løffler. Fader,
der ikke vilde skille sig ved Billedet, betalte saa for at
slippe for videre Vrøvl, den nævnte Dame en Erstatning
af 30 Rigsdaler (Dette Billede er nu i Forf. Besiddelse).
I Koleraaaret 1853 døde Morfader, Hans Henrik
Juul, den 22 Juni, og to Maaneder senere Moders Svoger
P. B. Lund den 17 August. Disse to Dødsfald skyldtes
dog ikke Pesten, der forøvrigt ogsaa viste sin uhyggelige
Nærværelse i den lille By, hvor Frugttræerne i mine For
ældres og andres Haver, bugnede af de herligste Frugter,
som ellers ingen turde spise, men min Broder stjal sig
dertil trods Forbudet.
I Aarenes Løb var Børneflokken betydeligt forøget i
mine Forældres Hjem. To Børn døde snart efter Fødslen,
nemlig Wilhelmine Christine f. 28/1 d. 24/2 1848 og
Henrik f. og død 12/1 1849. De følgende 4 Børn der alle
endnu ere i Live ere: Wilhelmine Christine f. 12/12
1849, Henriette Kathrine f. 20/5 1853, Thora Pauline f.
30/9 1855, og Laurits Henriksen L. f. 17/4 1859-

61

Fader, der følte Savnet af en god Skoleundervisning
i sin Ungdom, søgte at skaffe sine Børn saa gode Kund
skaber som muligt, og da en Jomfru Hvidt havde opret
tet den første Privatskole for Smaabørn i Farum blev de
to ældste af mine Søskende Jensine og Anders optagne i
denne. Senere var Fader blandt de Mænd der i Slutnin
gen af Halvtredserne indbød til Dannelsen af den endnu
I hvilken Tid Skolen
blomstrende »Farum højere Bondeskole«, hvor en fyldi
lededes af O. G.
gere Undervisning blev Eleverne til Del, og hvor min
Treschow der indtil
ældste Broder i kortere Tid-, Forf. fra 1867-73 (I hvilken
1864 havde været
Overlærer og Kantor Tid Skolen lededes af O. G. Treschow der indtil 1864
havde været Overlærer og Kantor i Slesvig); af Paarøren
i Slesvig
de Georg Hagelberg og desuden flere af Børnebørnene
ere bievne underviste.
Den 7 December 1855 indgik Moders Søster Lovise
for anden Gang, Ægteskab med daværende Handels
mand, Peter Mathiasen Rosendahl, (f. 10/7 1815, d. 1/8
F 10/7-1815, d.
1887). Deres Ægteskab var barnløst, hvorfor de senere
1/8 1887
R. Holm var vistnok optog Plejesønnen, Rudolph Holm, (R. Holm var vist
nok f. 1861, blev senere Gartner, men forlod hemmeligt
f 1861, blev senere
Gartner, men forlod Landet, maaske for at blive fri for Værnepligt. Formodes
hemmeligt Landet,
at opholde sig i Sverrig) i deres Hjem. Efter nogen Tids
maaske for at blive
Forløb, solgte P. Rosendahl det gamle Juulske Familje
fri for Værnepligt.
hus i Farum, da han, hvis første Hustru var død, selv eje
Formodes at opholde
de et lille (nu nedbrændt) Hus, der var beliggende ved
sig i Sverrig
den Svaneskjoldske Have. Ogsaa dette Hus bortbyttede
han med et andet ved Farum Kalkværk, og da ogsaa det
te blev solgt havnede denne af Skæbnen omtumlede Familje, efter forskellige kortere og længere Lejemaal, i den
engang af Komponisten Poul Edvard Rasmussen beboe
de Lejlighed i Farumgaards Lejehus, og her var det Tante
Lovise pludselig døde, ramt af et Hjærteslag d. 1/4 1884.
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d. 28/8 1870

Da det fædrene Hus blev solgt flyttede Mormoder
(der efter sin Mands H.H. Juuls Død havde boet sam
men med sin Datter Lovise) ind hos mine Forældre, hvor
hun, efter et langt og utrættelig virksomt Liv døde 78
Aar gammel d. 28/8 1870.
Som en stille Strøm flød nu en Række Aar hen af
mine Forældres Liv, i hvilke Aar ogsaa de yngre af Børne
ne vokste til; men at skildre disse sidste Aar, der jo ligger
vor Tid saa nær, ligger udenfor Hensigten med disse Op
tegnelser der kun tilsigter at bevare den ældre Slægts Er
indringer.

Stamtavle for familien Lundqvist
Anders Paulsen Lundqvist f. 1773 d. 14/4 1829 (murermester i Virum) g.m. Ane Olsdatter f. 1772 d. 1843.
Børn:
Ane f. 1801 d. ? g.m. Ole Pedersen f. ? d. ? (murer i Øverød)
Børn.:
Maria f. 1823 d. 1909 g.m. Eigen f. ? d. ? (smed ved Holmen)
Børn:
1 adoptivdatter
Christine f. ? d. ? g.m. Henriksen f. ? d. ? (fyrbøder på søfortet »Trekroner«)
Mine f. ? d. 1869
Sidse f. 12/10 1804 d. 2/10 1872 g.m. Lars Christensen f. ? d. ? (murermester i Hillerød)
Børn:
Anders f. 1824 d. ? (murermester i Hillerød) g.m. Mine f. ? d. ? (tante Mine)
Børn:
1 adoptivdatter
Christen f. ? d. ? (murer og husejer i Hillerød (Frederiksborg Nyhuse)) g.m. Ane f. ? d. ? (asylbererinde)
Børn:
Ole f. ? d. ? (illegitim)
Carl f. ? d. ? (indehaver af materialhandel ved Set. Pauls Apotek i København)
Peter f. ? d. ? (tømrer og husejer ved Birkerød)
Georg f. 1855 d. ? (dansk jurist)
Dorothea f. ? d. ? (ugift, sygeplejerske ved Kommunehospitaltct)
Anna f. ? d. ?
Louise f. ? d. ?
Thorvald f. 1867 d. ? (sømand)
Juliane f. 1832 d. ? g.m. rebslager v. Østervald
Børn:
2 sønner
Caroline f. ? d. ? g.m. Simonsen (skrædder i Set. Gertrudsstræde i København)
Børn:
Hansine f. 1854 d. ? (døde som enke) g.m. Petersen f. ? d. ? (broderihandlcr)
Christian f. 1858 d. ? (styrmand)
Karl f. ? d. ? (skomager)
Marie f. ? d. ?
Ludvig f. ? d. ?
Roben f. ? d. ? (blikkenslager)
Ludvig f. ? d. 1864 (faldt ved Dybbøl)(murer) g.m. ?
Børn:
Carl f. ? d. ?
Poul f. 27/4 1807 d. 1844 g.m. Mine Mogensen f. ? d. ? (datter af jordbruger Niels Mogensen i Virum)
Børn:
Andrea f. 25/12 1836 d. 1909 g.m. Peter Petersen f. ? d. 24/11 1910 (gårdejer i Virum)
Børn:
1 ukendt
Johanne f. ? d. ?
Louise f. ? d. ?

Ole Andersen f. 12/8 1810 d. 2/4 1877 g.m. Mariane Mathilde Juul f. 4/6 1817 d. 14/6 1881
Børn:
AneJensine Mathilde f. 24/3 1844 d. 1929 g.m. Georg Theodor Nielsen f. 4/12 1843 d. i februar
1929 (malermester, senere graver og kirkeværge i Gentofte)
Børn:
Agnes Fanny Emilie f. 27/11 1866 d. i marts 1929 g.m. Peter Georg Hagelberg f. 24/8
1867 d. 10/1 1945 (stabssergent ved feltartilleriet. Kaptain ved Reserven 1914)
Jens f. 27/1 1846 d. 24/4 1914 (husejer og murer i Farum) gift 6/10 1871 med Kirsten Olsen (af
Bregnerød) f. 13/11 1845 d. 21/2 1924
Børn:
Ane Sofie Mariane f. 28/8 1872 d. 24/4 1951
Lars Peter Olsen f. 20/9 1874 d. 27/10 1940 (førstelærer, organist i Borre på Møn) g.m.
Ane Marie Christensen f. 21/2 1873 d. i juni 1950
Børn:
Helge f. 21/12 1903 (gårdejer på Elmelund på Møn) g.m. Karen Jensen f. 10/9
1907 (datter af førstelærer J. Lendemark)
Børn:
Kirsten f. 25/6 1934
Anna f. 22/8 1936 d. 14/1 1938
Poul f. 8/3 J942 d. 20/7 1942
Aage f. 4/2 1905 (læge i Haslev) g.m. Inge Stackmann f. 14/11 1908
Børn:
Jørgen f. 16/3 1932
Aase f. 28/12 1932, gift Siebo
Ib f. 17/8 1939
Gunnar f. 9/11 1916 d. 1937
Johannes Henrik f. 3/1 1878 d. 29/12 1931 (cigarhandler i Silkeborg) gift første gang med
Laura Jensen f. ? d. 1911 (kom fra Ribe) gift anden gang med Frederikke Klottrup
f. 27/10 1882 d. 26/3 1958
Børn:
Erik f. 16/11 1914 (landsretssagfører) g.m. Jytte Lindhart f. 1919
Børn:
Jens Erik f. 21/2 1955
Susanne f. 6/6 1957
Brigitta f. 6/6 1957
Henning f. 13/12 1921 g.m. Karen Jørgensen f. 27/11 1922
Børn:
Johannes Henning f. 13/10 1947
Pia Karine f. 3/2 1953
Jacob f. 10/4 1881 (cigarhandler i Silkeborg) g.m. Andrea Nygaard f. 13/61875 d. 2/51943
Børn:
Astrid f. 14/11 1904 (lærerinde ved Th. Langes Skole i Silkeborg)
Sven f. 12/10 1908 (lektor i Hjørring) g.m. Ragnhild Horn f. 24/6 1909
Børn:
Niels f. 23/3 1945
Anders f. 2/10 1946
Mariane Mathilde f. 7/11 1882 d. 4/12 1953 g.m. Carl Nielsen (ledvogter) f. 19/1 1870 d.
27/12 1944

Andreas Laurits f. 6/9 1885 d. 23/2 1948 (skoleinspektør) g.m. Helene Margrethe Jensen
f. 25/5 1891
Børn:
Ellen-Margrethe f. 4/11 1917 g.m. Mikael Arentoft f. 9/12 1915
Børn:
Eyvind f. 24/10 1947
Thorkild Søren f. 28/3 1951
Wilhelmine Christine f. 28/1 1848 d. 24/2 1848
Henrik f. 12/1 1849 og død samme dag
Wilhelmine Christine f. 12/12 1849 d. 1/6 1924
Henriette Cathrine f. 20/5 1853 d. 13/5 1924
Thora Pauline f. 30/9 1855 d. 10/3 1932
Laurits Henriksen f. 17/4 1859 d. 17/4 1936 (bogens forfatter, malermester i Gentofte) g.m. Caro
line Johanne Nielsen f. 21/3 1858 d. 1936 (håndgerningslærerinde på Jægersborg Skole)
Jens f. 18/6 1814 d. 1859 (murer i Virum) g.m. Maren Kirstine f. ? d. ? (datter af husmand Christen Sø
rensen og Hustru Karen Olsdatter fra Kirke Værløse)
Børn:
Sine Pauline f. Hl 1838 d. 5/7 1910 (ugift, boede i mange år i »Spurveskjul« ved Frederiksdal og
døde der)
Louise f. 25/6 1840 d. ? g.m. Stuhr f. ? d. ? (viktualichandlcr og husejer)
Børn:
Margrethe Klyver f. ? d. ? (adoptivdatter)
Anders Paulsen f. 17/9 1842 d. ? (murermester i Frederiksdal) g.m. Sørine f. 21/2 1848 d. 1929
(datter af lærer Rerup og hustru Emma Rerup i Virum)
Børn:
Emmy f. 25/4 1871 d. ? g.m. Sørensen f. ? d. ? (malermester)
Holger f. 1872 d. ? (murer)
Jens f. 18/1 1876 d. ? (vaskeriejer) g.m. ?
Wilhelmine f. 12/10 1879 d. ?
Aage f. 2/1 1880 d. 1928 (maler)
Wiegand f. 26/2 1884 (mekaniker)
Viktor f. 25/1 1886 (murer)
Ingeborg Marie f. 4/5 1889
Lilly Anna Jensine f. 8/6 1891 g.m. Petersen f. ? (urmager)

