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BIDRAG TIL

FAMILIEN HEEGAARDS HISTORIE
samlet af

POUL ANKER HEEGAARD
Bygmester

fhv. Direktør i Frederiksberg Sparekasse

Den Heegaardske Familiefest 1 April I925, som
kom i Stand paa Initiativ af min fætter, Professor
Poul Heegaard i Oslo, vakte min Interesse for at
søge Familiens Fortid opklaret, og jeg begyndte der
for dengang Undersøgelser for at finde Forfadrene
til Chr. Steffensen Heegaard, der løste Borgerskab
i København i 1725»
Jeg har ganske vist ikke helt naaet det Maal,jeg
havde haabet at naa, men da der er fremkommet mange
for Familien interessante Oplysninger, syntes jeg,
at jeg vilde lade disse Oplysninger, der er nedfæl
det i de efterfølgende Sider, gaa videre til Fami
lien, særlig da jeg nu har naaet den høje Alder af
82 Aar, og mit Syn er meget svækket, saaledes at jeg
næppe vil være i Stand til at foretage videre Under
søgelser.

Poul Henrik Heegaard har jo i sin Bog ”Udtog af
en Slægtsbog” særlig behandlet Mathias Anker Heegaards Børn og Børnebørn« Der er ligeledes af Fre
deriksborg Amtstidende udgivet en lille Bog om min
Bedstefaders Broder Andreas Heegaard, privilegeret
Købmand i Slangerup. Jeg or derfor ikke i mit Skrift
gaaet ind paa on nærmere Omtalo af ham, da den nævn
te Bog giver on saadan nærmere Beskrivelse, som jeg
kan henvise til.

Det or ikke nogen fuldstændig Slægtshistorie,jog
har kunnet give, men et slægtsinteresseret Medlem
af Heegaard-Familien vil maaske kunne drage Nytte
af det af mig indsamlede Materiale, som jeg forøv
rigt haaber vil have Deres Interesse.
Grundtvigsvej 21 i Maj I952

Poul Anker Heegaard.
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Der ligger rundt omkring i Danmark en Mængde saa-

kaldte Hedegaarde, de fleate findea i Jylland, en Del
paa l'yen og enkelte paa Sjælland. Diaae Saarde har til

forakellig Tid givet forskellige Personer Anledning
til som Kendingsnavn at antage Tilnavnet Hedegaard.
Paa den jydake Halvø, hvor de fleate Hedegaarde lig

ger, træffer man ogsaa de fleate Hedegaard Navne,den ældste Bærer af Navnet, jeg har truffet, er Per

Heegaard, han findes nævnt i sønderjydske Skatte- og

Jordebøger 1545» idet han i dette Aar betaler Tyvende
Penninge Skat til Tønder Lehn.

I Hanbjerg Sogn nævnes 1659 Niels Heegaard og se
nere flere andre Personer, der bærer Heegaard Navnet.

I Oddum Sogn i Ribe Stift ligger ved Kirken en Hede
gaard, her faar d. 11/2 1718 Peder Heegaard døbt en

Datter Karen og 1721 d. 11/5 ûn Søb Søren.
Ikast Kirkebog meddeler 17II den 31. Maj, at Thomaa
Hegaard er Padder. 1715 d. 24. Nov. døbt Thomas Hee-

gaards Barn Karen, Christen Niolsena Kone i Paurholt
bar Barnet, Padders Soren Linneberg og Hustru og Chri
sten Paurholt. 1717 d. 18/4 nævnes Th. Heegaard som

Padder. I72O d. 3/5 døbt Thomas Heegaards Barn, kaldet
Anne. Søren Tvermoes Kone bar det, Padder Søren Tver-
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moes, Søren Linneberg og Hustru.- 1739 d. 19»Juli
døbt Christen Heegaards Barn kaldet Mette,
1744 d. 19. Juli døbt Niels Heegaards Barn kal
det Christen, baaren af gi. Christen Heegaards Moder

1750 d. 7. Maj døbt Niels Heegaards Barn, kaldet
Thomas, baarot af Knud Linnebergs Hustru.
1738 d* 20 April begravet Thomas Heegaard 7I Aar

gammel,

1743 d. 1. Januar begravet Christen Heegaard
Aar gl», han findes ikke født i Ikast.
1774 nævnes en Peder Hedogaard.

1725 nævnes copuleret Mette Heegaard.
1728 trolovet Kirsten Thomasdatter af Heegaard.

En halv Mils Vej nord for Hibo ligger Hjortlund
Hedegaard, den er meget gammel og nævnes allerede

Aar 1347» Ejeren er paa dette Tidspunkt Biskop Peder

Thuresen i Ribe, Bispen vil gerne foretage on Hejse
til den hellige Fader i Rom, mon mangler de fornødne

Penge, dem laaner han imidlertid af Domkirken og

Kannikerne og pantsætter til Sikkerhed for 2J0 Mark
Sølv Hedegaarden og noget andet Jordegods. Aar 1354
ejes Hedegaarden af Ribe Domkirke, den bestyres af

Kannik og Kantor ved Kirken Anders Brok, denne har
faaet hidtil øde Jord opdyrket og ladet Gaarden ud
parcellere, 8aaledes at der nu er 5 Caarde paa den
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gamle Hedegaarde Areal.
; Uagtet det har været en gammel Overlevering inden

for vor Slægt, at vi stammer fra en fyensk Bondeslægt,
saa er der meget, der tyder paa, at denne er kommet

fra Jylland til Fyen; søger man tilbage, viser det sig,

at vi har dybe Rødder i Jydsk Jord; vore Ahner kan her
med Sikkerhed føres tilbage til Aar I4OO.

Af disse gamle Slægter maa vist først nævnes Fami
lien Anohersen, hvorfra vi har facet vort Anker Navn.

Denne Familie træffes,saa langt den kan føres tilbage,
i Haderslev Amt, hvor Ivarus Anoharius er første Sog

nepræst i Stamp og Grarup efter Reformationen, hans

Kone hedder Botilla, en Søn Johannes, der mentes at
være født 1527» følger Faderen som Præst i samme Em
bede, han nævnes som Præst 1554« Faderen Ivarus er død

forinden I569, Sønnen Johannes dør d. 20.Juni 1602,han

er gift med Raohael, en Datter af Pastor Ivar Raun,der

i mange Aar var hans Faders Medhjælper i Ønbedet. I

Ægteskabet er 2 Sønner, hvoraf Mag. Paulus Anoharius
bliver Faderen adjungeret 1595

overtog Embedet 1602

efter Faderens Død, og han varetog dette til sin Død
1654» Paulus var to Gange gift, først med Cathrine

Frideriohsdatter, hvis Fader var Underslotsforvalter
og Husfoged i Haderslev. Anden Gang blev han gift
med Maria, en Datter af Biskop Peder Hegelund i Ribe
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og blev Fader til ikke mindre end 15 Børn. Den af

disse, som vor Slægt har Tilknytning til, er Søren
Povelsen Ancharius; Hr. Søren har gaaet i Skole i

Kolding, Herlufsholm og .Roeskilde, har studeret i
Leipzig og blev Sognepræst i Egtved og østed 1588

og Provst over Jerlau og Slaus Herred i Pibe Stift.
Han var gift med Mette Stephans datter, der var Præ

stedatter og havde mod hende 8 Børn; Ægteskabet blev

indgaaet i 1590, og hun døde i 1617» Håns anden Kone

hed Inger Nielsdatter, død 1639» Bette sidste Ægte
skab var uden Børn. Hr. Søren døde I640, og der er
eller har været Epitaphium over ham i Egtved Kirke.

Han skal have været en meget retsindig og venerabel
Mand som har stiftet meget godt i sine Menigheder»

Det fortælles forøvrigt, at han en Gang paa en Sog

nerejse har dræbt en Ulv med en Sten, som han fandt
paa Marken; hans Kusk hjalp til med Vognkjæppen at

faa Livet af Ulven. Denne Sten blev længe opbeva
ret i Præstogaarden til Minde om denne alvorlige

Begivenhed og blev senere foræret til en Jægermester
Sebelin. Hr. Søren havde paa Stenen ladet sætte

følgende Him:

"Ved denne Sten og Bøgegren*’
Graaben blev dræbt i Ageren."

En Søn af Søren Povelson , Ancher Sørensen, der
er født i Egtved d. 21/6 I608, bliver Student fra
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Sorø 1627 og er fra 1635 d* 3/7 Sognepræst i Kolding.
1637 bliver han gift med Maren Nielsdatter Bøgvad,

der er født i Kolding 1618, Batter af Borgmester Niels
Bøgvad, hun dør imidlertid allerede 1639« I dette Æg

teskab er en Søn, der er født I638 i Kolding, Søren

Anchersen; hans Fader Ancher Sørensen gifter sig igen

1641 med Anne Jeremiasdattor Wulf, hvis Fader er Slots

skriver paa Koldinghus. I dette Ægteskab er 3 Sønner
og 9 Døtre. Ancher Sørensen dør 1682 d. 16 eller 26.
November. Hans Kone overlever ham, idet hun først dør
I7OO og bliver begravet d. 23.April. Det er imidlertid

Sønnen af første Ægteskab, Søren, vor Slægt har Til
knytning til.

Søren Anchersen antager efter sin Fødeby Tilnav
net Kolding. Efter at have været Hører i Kolding La

tinskole bliver han 1664 3. 26.Sept. Sognepræst i
Hingkjøbing, fra 13. Jan. 167O Provst. Hhn er gift
med Maren Hansdatter Kjær, der er Datter af Magister

Hans Hansen Kjær, der er Sognepræst i Hingkjøbing,
formentlig hans Forgænger i Snbedet, I Ægteskabet

er dor 1 Søn og 2 Døtre.- Søren Andersen Kolding
skildres som en velstudoret Mand, der var afholdt

baade af storo og smaa, han dør I69O d. 3» Pebr.
Kolding Navnet blev ikke benyttet af hans Efterslægt.

Sønnen Anoher Sørensen Anchersen, er født den 1. Ok

tober 1669, han blev Student fra Bingkjøbing I687,

I
allerede 1689 bliver.han Sektor for Skolen i Ringkjøbing.

1692 d. 1. Novbr. blivor han forflyttet

til Kolding for at overtage Roktoratet for Skolen

der. 1696 bliver han Magister, d. 3* April I698 bli
ver han Sognepræst i Sønder og Nørre Bork, I712 Provst.

I 1695 er han blevet gift med Maria Hansdatter Kurtz

af Kolding, hvor hendes Fader er Tolder og Borgmester.
Hun or født 1679 og bliver altsaa gift i en meget ung

Alder, kun 16 Aar gl. I sit Ægteskab med Anohersen
havde hun ikke mindre end I3 Børn, hvoraf dog de 7
er døde som unge. Efter Anchorsens Død d. 3O.Oktober

1715 bliver hun gift med Eftermanden i Embedet Magi
ster Lauge Pedersen og faar med ham endnu 5 Børn,

disse antager Familionavnet Bork, hun dør I767 i den
høje Alder af 88 Aar og havde da levet i Sønder og
Nørre Bork i TO Aar.

En Datter af første Ægteskab, Margrethe Cathrine
Anohersdatter, der er født 1709, bliver gift med Poul

Mathiesen Faber, der or født i Roskilde d. Jl.Jan.

1697 og bliver Sognepræst i Voer I729» hvor han er
afgaaet ved Døden d. 30/8 1758« Hans Kone er død for
inden i 1742 og begravet d. 12. Februar. I Ægteska

bet var der 5 Sønner og 3 Døtre. En af disse, Sophie

Poulsdatter Faber, der er født i Voer Præstegaard
1735» bliver gift med Henrik Vedzel, Sognepræst til

Meilstrup og Støvring; han dør imidlertid allerede
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1760, og hun bliver 1765 gift anden Gang med Stephan
Chriatianaen Heegaard, der paa dette Tidspunkt er Sog

nedegn i Høve Flakkebjcrg. Poul Mathiesen Faber var
en Søn af Kleinsmed Mathies Jensen i Roskilde, Mathies

Jensen bliver 169I d. 15/3 trolovet med Maren Christensdatter, og d. 24/6 samme Aar oopuleret i Roskilde Dom
kirke. 1692 d. 19»Marts har de Ifølge Roskilde Domkirkea Daabaprotokol deres første Barn, en Datter, i Kirke.

Indførslen er saalydende:
Kleinsmed Matthie Jensen og Hustru Maren Christenadatter. - I692 d. I9.Marts Johanne Cathrine, Bæris af

Cathrine Organistes, stod hoa Lene Borums, Mf. Marti
nus Müller, Mus i c ant, Christen Kleinsmed, Hans Grofsmed.
Det er sandsynligt, at denne Christen Kleinsmed er

Marens Steder, Ægteparret faar ialt 6 Børn, 3 Sønner og
3 Døtre. To af Sønnerne studerer og bliver Præster.

Mathis Jensen skal have været en dygtig Mand i sit Fag
og skal efter Kornerup og Biroherods Dagbøger have

forfærdiget Gitteret om Alteret i Roskilde Domkirke.

Hhn var Oldermand fra I694 til 1697»
Det er maaske ikke helt uden Interesse at meddele,

at der allerede 1681 paa Pyen opstaar en anden Faber
Famille, idet en Smedesøn Jens Madsen, der studerede

og blev Præst efter Tidens Mode latiniserade sit Navn
og efter Faderens Haandtering antager Navnet Faber.

Jena Madson Jaber er født 1654 i Søllinge, hvor

Faderen, Mads Jensen, or Smed. Moderens Navn er
Kristine Henrichsdatter. Om der skulde være noget
Slægtsskab mellem denne Smedefamilie og Matthies
Jensen i Roskilde ved jeg ikko, men man kan paa
Grund af de ensartede Navne ikke helt se bort fra

den Mulighed. Jens Madsen Faber bliver 1681 Præst

i Gislev paa Fyen, han bliver 1682 gift med Birgitte

Brodersdatter Riisbright. 1699 eller forinden er hun
død, for dette Aar bliver han gift 2.Gang med Anna

Sophie Jaoobsdatter. Han bliver i sine Ægteskaber
velsignet med 16 Børn.
1717 nævnes Forpagter Faber paa Holsegaard med

flere som Fadder i Ore Kirke til Skyttens Barn paa

Ore. Den 9» November I724 bliver paa Margaard oopuleret Sognepræst Rasmus Skytte og Johanne Cathrine

Faber, maaske den i Roskilde 1692 døbte Johanne

Cathrine, i hvert Tilfielde en Navnesøster. - Af Fa

milien Faber er udgaaet mange dygtige Mænd, Præster,
læger og Købmænd, men det vil føre for vidt og komme
for langt uden for denne Slægtsbogs Rammer at komme

nærmere ind paa dette.
Af foranstaaonde ses, at Familien Anchersen er en
udpræget Præstefamilie. To af Slægten har siddet paa

Ribe Bispestol, den første af disse er en Søn af An

cher Sørensen, der 16j5 bliver Sognepræst i Kolding
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og dennes anden Hustru., Anna Jeremiasdatter Wulf, nem
lig Ancher Anohersen, der er født den 17» Januar 1644
i Kierteminde, hvortil forældrene var flygtet paa Grund
af fjendtligt Indfald i Jylland. Efter at have taget

sin Studentereksamen 1661 rejste han udenlands fra 1665
til 1668 og blev ved Hjemkomsten Rektor i Colding, I67I
bliver han Magister og følger 1682 sin fader i Embedet
som Provst og Sognepræst i Colding. Aar 1692 blev han

udvalgt til Kronprins Frederiks, den senere Frederik d.
4.*s Rejsepræst og Konfessionarius. Bircherod meddeler
i sin Dagbog, at han mødte efter Ordre d. 11. (21) Ja

nuar i Haderslev for at tiltrædo denne Rejse, der varede
i 15 Maaneder og gik gennem Tyskland, Italien, Frankrig

og Nederlandene. Han havde en Søn, Peder Anohersen,der
var født i Kolding 1674» meå Paa Rejsen«. Kort efter

Hjemkomsten blev han I693 udnævnt til Biskop i Ribejhan
er død I7OI» Hhns Billede findes i Ribe Domkirke, Bi

skop Thura har givet ham følgende Eftermæle:

“lyksalig er det Blad og dette Kaaberstykke,
Som Biskop Anchers Navn og Ansigt her vil smykke

Der var den store Guds og Skriftens lærde Tolk

For vor Kong Frederik hos fremmed Stavn og Folk

Spørg Kolding ad, hvad godt i Skole og i Kirke
Hans Flid og Nidkærhed for Gud har haft at virke
Spørg Ribes Stift om i en sand Oprigtighed

Og sød Belevenhed mand vel hans Lige ved

Den dyrebare Mand nu vel er lagt i Dvale
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Dog akal dette Blad for Efteralægtgu tale

Og byde Dem med Tak at komme ham ihu
Som han var Stifteta Liv og Priis og Fryd endnu*

laurcntiue Thura
Episcopis Ripensise »
(AoReinhardt 8oulptia Hafn 1725» )

En Søn af den dyrebare Mand, Mathiaa Anoheraen, der
er født i Kolding den 16. Marta 1682, bliver Student
fra Eibe 1698. Efter at han havde været Rektor i Frede

ricia fra 17OI til 1706, drager han ud paa en J-aarig
Studierejse til Udlandet; ved sin Hjemkomst bliver han
udnævnt til Professor i Mathematik, den I4. Februar

1720 bliver han Præst i Taarnby paa Amager, 1726 Sog
nepræst til Trinitatis Kirke i København, 1728 mistede

han sine Ejendele under den store Brand i København.

1731 bliver han udvalgt til Biskop i Ribe, hvor han
bliver indviet de 1J. Søndag efter Trinitatis; han er
død 1741 døn 26. Februar. - Margrethe Cathrine Ancher-

een, der - som allerede omtalt - bliver gift med Poul
Mathiesen Faber, har to meget ansete Brødre, Professor

Anohersen ved Københavns Universitet og Søren Anchersen, der er Rektor ved latinskolen i Odense, I Cros
sings Værk: ”Danske, Norske og Islandske Jubellærere”

faar denne sidste en længere Omtale, Gjessing skriver:
Denne i det latinske Skolearbeyd udødelige Mand var

Broder til den ved Kiøbenhavns Universitet forhen højt
elsket og ærede Prof. Anohersen. Disse berømmelige
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Mænd- have vi fra Boroh Præstegaard i Riber Stift. Fa
deren, aom tilforn havde undervist og forakikket saa
mange til Kiøbenhavns Universitet, gjorde Boroh Præ-

stegaard til et Seminarium og Plante-Hauge for aine
Børn, aom han med utrettet Flid selv underviste og med

Ære forakikkede til Academiet, denne sin lille Søren,

da han næppe var 15« Aar gi. 1713* Søren Anchersen er

født d. 4» Novbr. 1698. Efter Biskop Lodberga Valg bli
ver han med kgl. Konfirmation af 3. April 1722 udnævnt

til Vioe-Bektor i Odense Skole. 1726 bliver han Profes
sor Designatus i Odense Gymnasio. Den 23.April 1772
fejrer han 74 Aar gi. sit 50«Aars Jubilæum ved en stor
Skolefest, hvortil Byens Gejstlige og andre Honoratio
res var indbudte. Jubilaren holdt en længere latinsk
Tale, før og efter Talen blev af Skolens Cantor, Sr.

Joh. Sibbern opført en smuk Musik, hvortil Skolens læ

rere havde skrevet Cantate. Efter Forretningen spisede

Hhna Højærværdighed Biscoppen og alle Professores Gymnasii og Skolens lær ore til Mide.? g og nogle til Aften

hos Hr. Professor Anohersen. Han trængte nu paa Grund
af sin høje Alder til Medhjælp i Såbedet, og det fik han,
idet hans Svigersøn, Magister Hans Jørgen Gottsohalok
blev hans Vioarius. Utrættelig blev dog denne kiærlige
lærer, denne ypperlige Skolemand, som var kun liden og

mager, men feed og fyldig nok for hans Studerekammer,
hvor han trolig arbejdede, indtil han mæt og træt af

Aar og Arbeyd gik ind i sin Herrens Glæde til en evig

varende Paaske-Fost 178I, da han havde levet over 82
Aar og 5 Maanedor og arbejdet i offentlige Embedor i

over 61 Aar»

Men hvor var hens mange Dlsoiplo, der var ingen
tilstede for at erindre hans Dødsfald uden en gammel
Ven, som tilkendegav sine Tanker saaledes:

”Saa er Professor Anchorsen

Min ældste og min bedste Ven

Hu endelig i Herren sovet hen,
Hvor snart jeg følge skal, det staar til

Himmelen.
Han vaaged har med største Flid

X al sin hele Embeds Tid

Endog til sidste Øjeblik,
Da han fra Verden gik.

Hans Navn skal derfor blive ved
Og ej uddø paa dette Sted,

Hvor Skolen ham var anbetroed,
Den hen med Ære forestod
I mere end et halvhundred Aar.

Kun faa Hhm heri overgear.

Kom hver Han Undervisning gav
Og strø en Haandfuld paa hans Grav,
Den vil da vist naa Skyerne

Og vise hans Fortjeneste.

Odense den 16de April 1781.
He degaard skrevet i mit 82 Aar.”

Denn© Hedegaard, aom skriver saa stemningsfuldt om

sin ældste og bedste Ven Hektor Anohersen er uden Tvivl
Christian Ditlev Hedegaard, født i København Aar 1700,

hans Fader hed Andres Christian Hedegaard og var Fyrbø
der, og8aa kaldot Inspektør, undor Admiralitetet, for
modentlig ved Fyrvæsenet, hans Moder hed Anne Christonsdatter. Christian Ditlev Hedegaard maa have været sær

lig godt begavet og tidligt udviklet, for han blev al
lerede Student 1714 °£ tog teologisk Examen I716,efter

at have beklædt flere offentlige Hverv blev han Birke

dommer over det fynske Hytterdistrikt og boede i Odense,
han var gift med en Else Deiohmann. Det var ikke længe,

han kom til at overleve sin gamle Von Søren Anohersen,

for han døde don lJ.Juli 178I i Odense. Der er ikke fun
det noget Slægtskab mellem denne Hedegaard Famille og

vor Slægt.

Stephan Heegaards Søn Poul Henrich Heegaard, bliver

efter Faderen Sognepræst i Nordby paa Samsø og var gift
med Helene Sophie Vinter Clausen, en Datter af den tid

ligere Præst i Nordby, Hans Vinther Clausen og dennes

Hustru, Inger Kristine Refsing. Vinther Clausen er født
paa Samsø i Nordby d. 12/2 1740 og døde i Nordby d. 28.

Juni 1792. Hans Kone Inger Kristine er født d. 30/I 1752
i Egtved i Jylland og er Datter af Møller Andreas Niel

sen Refsing, Nybjerg Mølle, Egtved.

Hana Vinther Clausens Fader er Sognepræst, først i
Nordby, senere - fra 1752 - i Tranebjerg, han hed Jes

per Clausen og var en Smedesøn fra Odense, hvor han var
født 1702, han blev Student I724, cand. theol 25/9 I728

og dør 21/12 1781. Jesper Clausens Fâdor er Smedemester
Claus Jespersen, Odense. Han er født omkring I64O, or
Medlem af Odenso Smedelav I685 og or ifølge Odense Sot.

Knuds Kirke begravet l^de Juli 1716. Hans Kone hed Ma

ron Andersdatter Hønninge, hun er født 1656 og flyttede
som Enke over til sin Søn, Præsten paa Samsø, hvor hun

boede i 7 Aar til sin Død 1746. Hun opnaaede don høje
Alder af 90 Aar. Paa et Dokument i Odense Smedelaugs

Arkiv af ljde Februar I614 nævnes Jesper Povelsen Kleensmedt i Ottense. Denno Jesper er muligvis Fader til
Claus Jespersen. Præsten Jesper Clausen nærede stor

Interesse for Smodohaandværket, som han stadig syslede

med, men det siges om ham, at han lod Præstegaarden for
falde og Haven forhugge. Der er til Minde om ham, hans

Kone og begges Mødre i Nordby paa Kirkens udvendige

Side Vest for Vaabenhuset anbragt et stort Støbejorns

Epithaphium, det var, da jog sidst besøgte Nordby i
Sommeren 1937» rat forvitret, men det lykkedes dog under
gunstigt Sollys at tyde Indskriften:
d.e. Fraatillonsera Klippe
oprejst af og for

Jesper Clausson fordum

Guds og Evangeliets Tjoner i Nordbye Menighed
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ægtefødt i Odense 1707» kaldt til Embeder Aa I73I»

og hensovet i Herrens Aar 1781» og for hans elske
lige Hustru Helena Sophie Winther.

Sal. Hr. Hans Winthers Datter fra Jandrup i Jylland
kommet til Verdon Aa 1695 i Ægteskab Aa 1732 og hor

til sin Hvile 1773 - Forældro til 2 Sønner og 2 Døtro
af hvilken den førsto Søn or straks paa Fødslen A 1734

kommen til de første føddes Forsamling,

samt for Begge Deres Mødre

Maren Heoboe, flyt her til Landet med
o
sin Datter 1732 °S hjemflyt i Fred A 1750 i
sit Alders 86 Aar og Maren Bønninge
o
kommet her i sin Søns Hus A 1739» hvor hun
levede udi 7 Aar og oplevede sit 90nde Aar
Erindring

Ved denne Klippe har med Fred
Al Verden maatt os slippe
Thi bryder ingen dette Stod
Meer end hand brød Klippe
I hviile og haabe
skal Eders
Støtte være
E JO
Eftor denne Indskrift bor ogsaa Jesper Clausens

Svigermoder Maren Hecbo med en Datter fra 1732 i Nord
by, det er Aaret öfter at han har tiltraadt Bnbedet

som Sognepræst hor. Maren Niolsdatter Heebo er født
1664 paa Storo Hoebo, Vest for Varde, som hendes Fader
ejer; hun bliver gift med Hans Sørensen Vinther, der

blev Sognepræst i Jandrup d. 31. Januar 1688.
Hans Winther skal have været en meget dygtig Land

mand og var meget velhavende, han ejede i 1718 ialt i

Herredet 44 Tdr. Hartk., men det fortælles, at han mi
stede Forstanden men fik den tilbage, inden han døde

den 12. August I72O. I Ægteskabet med Maren Heebc hav
de han 2 Sønner og 3 Døtre. Hans Winthers Fader, Søren

Pedersen Winther var ligeledes Præst i Jandrup. Han var
født 1633, Student fra Hibe 165? og fra 3«Februar I658
Sognepræst i Jandrup og Billum; han er død i April 1695*

Han var gift mod Anna Hansdatter, der var Datter af den

tidligere Sognepræst i Jandrup, Hans Pedersen. I Ægte
skabet var der 12 Børn. Om Søren Winther berettes, at
han var velhavende, men levede tarveligt, var en god

Avlsmand, der havde Lydumgaard i Forpagtning. Søren

Pederson Winthers Fader er Peder Sørensen Skriver, han
er født i Thy eller ved Kjølbygaard. Omkring 1623 er han

Slotsskriver paa Hiberhus. Han maa havo været en særlig
velanset Mand i Ribe, for Byen indrømmede ham gratis

Borgerskab for at kunne vælge ham til ßaadmand, hvilket

han blev I633 den 16. Marts. 1638 blev han Borgermester,
han døde 27. Oktober 1646. Han var gift med Dorethe Ly-

diksdatter. Dorothe Lydiksdatter er Datter af Lydik An

derson Guldsmed, Haadmand i Hibo, død paa on Forret
ningsrejse i Kiel 1616. Han var en Søn af Andors Ly-

diksen Guldsmed, der ogsaa var Raadmand 1 Ribe. Dennes
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Fader var Lydik Guldsmed, dor var gift mod Karon Christonsdatter, on Søstor til Poter Christenson, Sognepræst
i Vejle.

Jesper Clausen, Sognepræst i Nordby, senere Trane

bjerg, er gift med Helene Sophie Hansdatter Winther, født
i Jandrup 1695» gift 11.Juni 1752, død, begravet i Nord
by 26»Juni 1775» Hun var Datter af den allerede omtalte

Hans Winther i Jandrup og dennes Hustru Maren Nielsdattor Heebo, der er født paa Store Heebo, Vest for Var

de 1664, som hendes Fader Niels Nielsen ejede. Den 28.

Juli 1661 bliver Niels Niolsen gift med Lisbeth Pedersdatter, der er en kendt Forfatterinde;, af gudelige San
ge og som saadan paa den Tid meget skattet af Vestjyderne.
Store Hoebo, der omtales i Danske Samlinger I866-67,

skal aldrig have været andet end en stor Bondegaard,
men den har i oa. 200 Aar været ejet og boboet af Folk

udenfor Bondestanden. Niels Nielsen og hans nærmeste
Forfædre var Købmænd og Borgero 1 Varde. Hans Fader,
Niels Andersen Heebo til St. Heebo, Borger og Købmand

i Varde, er gift med Anna Nielsdatter Thomsen. Niels

Andersen dør allerede I654, hans Kone 11. Maj I659.
I Ægteskabet er der 5 Sønner og 1 Datter, Jens fiaadmand i Varde, Anders Præst i Thisted og Niels, dor

faar St. Heebo. Datteren Maren bliver 1657 gift med

Borgmester Stefan Nielsen i Varde. I646 overlader Mo
deren Anna Nielsdatter ved Skifto Børnene 4 Gaarde

ia

i Varde og beholder kun 1, som hun aelv bebor. Hun
var Datter af en Niels Thomsen og dennes Hustru Maren

Hasmusdatter.

Niels Andersen Heebcs Fader, Anders Nielsen til St.
Heebo, var ogsaa Købmand i Varde, født o. 1540* død
d. 31/I 1602, han var gift med Marine Iversdatter»som
var Datter af Iver til St. Hecbo. Anders Nielsen har

savledes haft denne Gaard ved Arv eller Medgift.

Anders Nielsen stammer fra Slesvig, hans Fader er
Niels Pedersen Astrup, Ejer af Astrup i Slesvig. Han

er født o. I515 og død o. 1578» Hhn

Gift med Inge

borg af Toftlund, der er død c. 1589.

Niels Pedersens Fader er Peder Troelsen ( Winther ),

født o. 1475» død ©♦ I56O:,denne er Søn af Troels
Winther til Astrup, der er født o. 1440, som Søn af
Svend Winther og Anne Juel. Denne er Datter af Eiler

Juel, Væbner, gift med Kirstine Steenfeldtsdatter.
Einer Juel ejer Astrup, der liggdr i Brøns Sogn, 2

Mil S.S.Vest for Hlbe, (Jaa rd en var en adelig Gaard,
der efter Juel kom i Familien Winthers Eje, muligvis

ved Giftermaalet med Anna Juel og Svend Winther. Lau

rids Winther, Præst i Eieing Sogn 1475-86, førte Stjor-

ne-Juelerne8 Vaabon. Biler Juel har formentlig hørt til
denne Slægt. Ved Giftermaalet med Kirstine Steenfeldts

datter faer Eller Juel snart den adelige Stedegaard
Kokholm i Heesen Sogn cg Hovedgaarden lindtorp i Skod
borg Herred. I Aaret 1454 købte han en Gaard i Dybe
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Sogn og nævnea ved denne Lejlighed aom Ejer af Kokholm.

I Aaret 1476 d. 16/12 har den velbyrdige Mand Eiler
Juel en Betaaag om Arvegods mod sin Svigermoder Fru
Bondit Jensdatter. Han menes at være død inden 1499»
hans Kone Fru Kirstine lover endnu 15IO, idet hun

dette Aar sælger Hovedgaarden Lindtorp og en anden

Gaard for 4OO Mark, hvilket {Jods hendes Moder havde

tilskødet hende og hendea afdøde Mand Eiler Juel.

Fru Kirstine var en Batter af Væbneren Christiern
Steonfeldt og Hustru Bendit Jonsdatter, hun nævnes

1471 aom Modlern af Præstogildet i Blbo, hun nævnes
ogsaa som Fru Bondit af Bækmark, mon denne Gaard har

Steonfeldt vist haft som Len fra Bibe Bispestol; han
ejede Kokholm og flere Gaarde. I446 3* 13» Maj lyses

paa Jerlev Herredsting, at Væbner Lyder Esbernsen sælger

sin Gaard i Vinum, Løg Horred til”örlioh man Væbner
Steenfeld", 1454 sr Steenfeldt Vidno i en Sag mollem

Niels Eriksen til Langting og Stubbe Kloster. I Aaret

1458 har Steonfeldt en Sag med Fru Ingeborg af Vesborg
og Klavs Podebusk, der ender mod et Forlig, hvorved
han faar overdraget 5 Gaardes Eje, vistnok i Sønderby.

1462 menes Steenfeldt at være død. I482 pantsætter hans
Enke til sin Søn Jes fer 100 rinske Gylden Bottrup

Gaard i Fobjerg Sogn, Lamberts Møllo og Lamberts Hus
stod cg en Gaard paa Lomborg Stol. I49I pantsætter
hun 4 Saarde til Jons Spend til Hammegaard; hun havde

ogsaa Jordegods i Thy, aem hun havde faaet ved Arv.
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Jeg har allerede anført, at Niels Nielsen til St.
Heebo ved Vardo er gift mod Lisbeth Pedersdattor, der

var en af Vestjyderne skattet Forfatterinde af gudeli

ge Sange, i sit Ægteskab med Niels Nielsen Heebo havde

hun J Børn, en Søn Peder, der dør i Jorsdrup I718 som
Studiosus, Datteren Maren, der bliver gift med Hans

Winther, og en Datter Anna, der bliver gift med Hans
Paludan, Præst i Aal.

fru Lisbeth stammer fra Aal, hvor hendes fader Pe

der Clausen Fanø var Præst, han var Søn af Klaus Peder
sen, Præst i Nordby paa Fanø, Moderen hed Elisabeth
Niel8datter Phillipsen og var Datter af den tidligere
Sognepræst i Aal, Peder Clausen Fanø, der bliver Stu

dent fra fiibe 163O.

1635 bliver han Præst i Aal og gift

samme Aar, hans Kone døde allerede I64I, han var endnu
i Live den 15/3 1679» I Ægteskabet var der 2 Børn, Dat
teren Elisabeth og en Søn, Niels. Peder Clausens Svi
gerfader Niels Phillipsen var Præst i Aal 1593 til sin
Død 1633».hans Kone hed Cathrine, baade Hk. Nielses

Fader og Bedstefader var Præstor i Aal. Faderen hed

Phillip Tøstesen, død 1593» han skal være begravet i
Kirken under en Sten mod Træramme, der først blev fjer

net I66O. Bedstefaderen Tøste Phillipsen var ligeledes

Præst i Aal o, 15OO, han var under Grevens Fejde 1534
meget stærkt mistænkt for at støtte Christian den II

cg have Forbindelse med Skippor Clement, men det lyk
kedes ham at bevise sin Uskyldi^ied, saaledes at han
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ved Kongebrev af 7^0 Marta 1543 fik ait allerede ind
dragne Soda tilbage.
Jandrup ligger 1 Mil Vest for Varde, i Kirkens Taarn-

hvælving har været et Gravkapel for Ejerne af St. Heebo

og i Kirken flere Epitaphier og Ligsten over Sognets
ældre Præster.
Aal er Nabosogn til Jandrup. Kirken ligger ca. 1-|
Mil V.N.Vest for Varde.

Tøste Phillipsen er forøvrigt Stamfader til den i

England og Norge meget kendte og ansete Slægt Aal.

Min Bedstefader Poul Heegaard er født paa Samsø

i Nordby Præstegaard d. 11.Juni 1806, han bliver i

1853 gift i Slangerup med Trine Thomasine Rugaard,
hun er født i Slangerup d.

Juni I815 og var Bat

tor af Thomas Rugaard, dor var Købmand og Brændevins
brænder i Slangerup. Pølgor man denne Slægts Stamtræ
tilbage har dette ogsaa sine Rødder i Jydsk Jord.

Thomas Rugaard er født d. 21. April 1783 i Prederiksaund, hvor hans Pader Rasmus Rugaard var Brændevinsbræn

der, han bliver i 1811 d. 23. Ncvbr. gift i Slangerup
med Inger Sørensdatter, hvis Pader er Rytterbonde og
Møller der i Byen, han hed Søren Nielsen,stammede fra
den nærliggende By Hjørlunde, hver han er født d. 12.

December 1751» Han ejede en Gaard, der hed Stenbjerg-

gaørd, som laa lidt uden for Byen, lidt Vest for Højagergaard, den er senere nedbiændt og Jorden lagt ind
under sidstnævnte Gaard.

Søren Nielsen bliver ikke nogen gammel Mand, han dør

allerede 18OO, kun 49

gi. Hans Pader Niels Jørgensen

ejede Gadagergaard i Hjørlunde, den havde et Jordtil-

liggende paa 92^- Td. Land, Hartkorn 6-4-3« Niels Jør

gensen er født o. 1708 i Jordhøj og dør i Hjørlunde

d. lö.April 1777« Han blev 2.Gang gift med Kirsten Larsdatter af Hjørlunde i 1749» hans pader var bosiddende

i Jordhøj og hed Jørgen Sørensen.
Thomas Rugaards Pader Rasmus Rugaard er født i

Predorikssund den 28.Decbr. 1755» Han bliver gift d.12«

Jan 1779 med Zirstine Frits og dör d. 3. Aug. 1796.
Hans Enke, der er født d. 28. Marts 1749» vistnok 1
Strø, flytter til Slangerup, hvor hun afgaar ved Dø

den d. 16. Marts I83O. Hun var Datter af Jørgen Peder
sen Frits og donnes Hustru Zirstine Marie Wellejus.
Fritz var Student fra 1740» blev Degn og Klokker i

Strø, derefter Degn i Rye Scnnerup, Voldborg Herred.

Ban er født 172O og død 8/7 1775 1 Bye.
Hans Kone Kirstine Marie Wellejus er Præstedatter

fra Jylland, idet hendes Fader, Thomas Hansen Welle-

jus er Sognepræst i 3dr. Omme. Han er født i Hviding
d. 13/2 1689, Student fra Ribe 1704, ord. 24/6 I716,

død 19/2 1762. Han skulde være en særlig retsindig Mand.
Hans Kone hed Karen Povelsdattor Stauning, hun var
Datter af Povel Pedersen Stauning, der 1688 er Sogne
præst i Stavning, død 1722, Kirstine Pedersdatter var

hans Zones Navn.

Themas Wellejus' Fader er Hans Thomassen Wejle el.
Wedel, der er født i Hviding d. 13. i d. 1ste eller
7ende I65I, han bliver Student fra Ribe 1669, fra 1672
Præat i Hviding, formodentlig Kapellan hos Faderen,
idet han vistnok blev ordineret I68O, han er død d.

. 7.December I706, der blev opsat Epitafium for ham.
Hans Zone hed Anna Kirstine Thou, Datter af Sogne

præsten i Hellevad og Egvad, hun er født 166O og begra

vet d. 27. Marts 1732.
Hans Thomassen Vedels Fader er født i Velle 1616,

cg det er altsaa efter denne By, han har Tilnavnet

Weile eller Wedel. Hans fulde Navn er Thomas Henriohsen Weile olier Wedel, han bliver ordineret som Sogne
præst i Hviding d. 15/5 1647* Hkn var i 18 Aar gift

med Zaren Hansdatter fra Havnvadgaard og havde i Ægte
skab med hende 5 Sønner og 1 Datter, han er død 1686,

og der blev opsat Epitafium efter ham.

Rasmus Rugaards Fader, Anders Larsen Rugaard kom
mer fra Jylland og nedsætter sig som Bzændevinsbrænder

i Frederikssund. Han er født i Grenaa d. 7/3 1723 og

død d. 21.April 1790» Anders Rugaard ejede en kort
Tid itergekrcen "Biilidt”, som han 1753 købte af sin
Jtstter Anders Hansen Rugaard, der havde erhvervet den
1752* men Anders Larsen Rugaard afhænder allerede

Kroen ved Faaske 1756. Han var gift med en Anna Jens

datter, som er død i Frederikssund d. 3. Deo» 1770.
Anders Larsen Rugaard er, som allerede anført, født

i Grenaa, hvor hans Fader Lars Rugaard var bosiddende
Berger, født I3. Aug. 1686, gift 14*Dsobr. 1721 med

Birgitte Rasmusdatter af Saugstrup, der skal være
død allerede I727» han dør d. 2O.Deo. 1759* Lars Ru-

gaarde Fader, Anders Hansen Rugaard, var ogsaa Bor
ger i Grenaa, hvor han bliver gift d. 25. Maj 168O
med Bereth Lauritzdatter.

1£ Mil Syd Sydvest for Grenaa ligger Herregaarden
Rugaard, og det er formentlig herfra Anders Hansen

har faaet sit Tilnavn, men der har ogsaa været en

anden større Gaard, Rudgaard i Nørager Sogn 3 Uil

Vest Nordvest for Grenaa, der kan have været hans

Hjemsted. Denne Gaard er af meget gammel oprindelse,
Sagnet fortæller, at den har været ejet og beboet af
selve Stiig Hvide; denne berømte Slægt ejede det meste

af Nørager Sogn, senere omkring I65O af familien lykke

og som sidste Repræsentant for denne den ulykkelige
Kaj Lykke, der blev fradømt Gaard og Gods. Omkring
1673 menes den ikke længere at være Hovedgaard, og

den er senere delt i 4 Bøndergaarde. I Nørager Sogn
ligger forøvrigt ogsaa en Hedegaard. Jeg har i det foranstaaende nævnt nogle enkelte jydske Hedegaarde,-

der er mange flere og der er mange Personer, der har
benyttet Gaardnavnet. Der er dog næppe nogen Grund
til nærmere Omtale, da de ikke synes at have Tilknyt

ning til vor Slægt; en Undtagelse danner Hjortlund
Hedegaard ved Ribe, og den vil jeg senere komme til
bage til.

Vor Stamfader, Christian Steffensen Heegaard, der
lever i København fra 1725 til 1745» lader indføre 1
Borgerskabs Protokollen, da han 1725 løaer Borgerskab,

at han er født udi Pyen, saa der maa vi først og frem

mest lede efter hans Hjemsted. Vi ved, at han er gift
med Margrethe Hansdatter, vi ved ogsaa, at denne har
en Søster Kristine Hhnsdatter, der er gift med Sned

kermester Hans Jacobsen Lange, og vi ved, at han har
en Søster, Karen Heegaard, der er født 1715 og dør 1736.

ZL
Altsaa maa vi over til Fyen for at søge efter Christian

Heegaards Fader.
I Kirkeby Sogn 1 Mil N.N.V. for Svendborg lever o.
I65O en Jep Lauritzen Heegaard. Saardontnan

havde i

Fæste, var den største i Sognet og bar Navnet Hedegaar
den, og den nævnes i Lehnsrognskaber fra 1610 efter

fynsk Udtale. Heegaarden. Denne Gaard blev imidlertid
ødelagt af Svenskerne i Krigen I658-59 og Jorderne se

nere udstykket. Senere nævnes en Jep Lauritsen Heegaard
i Haarud samme Sogn og formodentlig den samme Mand,der

har faaet en ny Gaard i Stedet for den ødelagte.

I Aar et 164O ftester en Hans Hhnsen Heegaard sammen
med en Basmus Jørgensen don største Gaard i Egebjerg
By, Kirkeby Sogn, og de findes i Mandtallet til I652.

I Kirkeby lever noget senero fra o. 168O to Ryttorbøn-

der, Jørgen Hanson Heegaard og Peder Hansen Heegaard.
Jørgen er gift med en Kirstine og har Barn i Kirke 1682.

Hun synes at være død ret ung, for dor indtræder en

længere Pause med Hensyn til Daab til 17OI og I707.
Han er død i Kirkeby d. 15» Aug. I717 og or antagelig

født o. 1643. Poder Hansen Heegaard er fra 1681 Hytter
bonde i Kirkeby, han or vist allerede 1675 gift med

Maren Basmusdatter, og der findes 7 Børn, Hans, f. o.

1676, Rasmus f. 1677» fester Gaarden 1 Kirkeby efter
Faderens Død 1704«

- Peder, født I678, or I704 i Lak-

kendrup, Niels, f. o. 168O er I704 Soldat i København
og gift, Maren, f. i Kirkeby 27»Dec. 1681, bliver gift
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med en Laurids Laursen i Slæbæk, Christen, født i Kir
keby d. 4.Decbr. I685, og Jens, ligeledes født i Kirke
by d. 1. Decbr. 1686« Peder Hansen Heegaard dør 1704 og

8taar da under Oberst Sohaok Broohdorffs Regiment, og

Enken faar beskikket Hans Jørgensen af Hennedrup til

Lavværge.

I Jordløse Sogn, der ligger 2 Mil N.N.V. for Faaborg,
lover en Mand, Christen Lauritzen Heedegaard,fra I678

til 1734; han er Sognets Degn. Christen Lauritzen er 2
Gange gift, første Gang med Engel Elisabeth Jooumsdatter Roukow, og der er 4 Børn i dette Ægteskab, Konen

dør 1697« Degnens anden Kone hed Hilleborg Lauritzdat-

ter. Der er ogsaa Børn i dette Ægteskab, men hverken

i første eller andet Ægteskab nogen Steffen eller Ka
ren, der kan tyde paa Forbindelse med vor Slægt.

Degnen dør 1734. °S i Kirkebogen er indført: 1734 Man

dagen den 5‘t0 April blev forrige Sognedegn til disse
Menigheder Christen Lauritzen Heedegaard begravet,og

havde forestaaet Degneembedet i 56 Aar.
I Svendborg nævnes Aar 1706 som Fadder ved en Daab

den nye Inspektør ved Konsumptionen, Mads Christensen
Hedegaard.

I Svendborg bor fra o. 1750 ogsaa en anden Hedegaard,

nemlig Espen Nielsen Hedegaard, han er Korporal ved

Ritmester Bergers Kompagni. Espen er født i Odense og
bliver døbt i Sot. Knuds Kirke Torsdag d« 16. Jan. 1716

som Søn af Daglejer samt Vægter Niels Berthelsen, der

bor bag Kirken. 1751 Qr Espen gift og har Barn til

Baab i Vor Frue Kirke i Svendborg, âet er en Batter,

der ved Baaben J. Juledag faar Navnet Abel Marie,
Fadderne er Monsør Skovsbo, Rytter Peder Madsen, Simon
From, Christian Skrædders Kone bar.

1754 à. 4» «toa, faar han døbt en Søn Hans, Faddere
var Monsør Schousboe, Korporal Wulff og Trompeter Hof

mann, Korporal Kjøges Kone bar Barnet. 1756 faar Espen

Nielsen atter en Batter døbt, der faar Navnet Maria;
denne Gang har han faaet sin Chef, der nu tituleres

Major Berger med blandt Fadderne.

- 1767 d. 23.Juni

bliver Espen Hedegaard begravet, han er kommet ulyk

kelig af Bage og faar af Præsten følgende Eftermæle:
1767 d. 2J.Juni begravet Espen Heedegaard, havde

taget fra Konen og som Vagabundus strejfet om, var
falden ned fra en Sleyde ( Høstænge ) og havde slagen

sig ilde, bort i Hørmarken, blev kørt hjem, blev be
tjent samme Aften Kl. 10, døde samme Nat; havde gaaet i

Odense Skole, hvor han og jeg sad i 1ste og 2den Klasse
sammen, blev Rytter og Korporal og tilsidst Haadstue-

tjener og Tambur her i Byen, var født i Odense, hvor
hans Fader var Vægter.
Espen Heedegaards Hustru hed Johanne Margrethe Borg,

der har været flere Børn i Ægtekabet, de ovenfor nævnte
maa være døde, idet der ved Skiftet efter ham kun næv

nes 2 Sønner, Miohael 22 Aar og Niels 18 Aar. Hvorfra

han har Heedegaard Navnet, er det ikke lykkedes at finde.
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Paa Hedegaardon Margaard er i Aarene 1755-58 on

Poul Heegaard Ridefoged.
Endelig er der den foran under familien Anohersen
omtalte Christian Ditlev Hedegaard, der er Birkedommer

i Rytterdistriktet, i Skifteprotokollen tituleret Krigsraad, bosiddende i Odense og gift med Else Delohmann.

Da jeg allerede har omtalt ham under familien Anchersen som Rektor Anohersens ældste og bedste Ven, vil
jeg kun tilføje, hvad der ved hans Daab er indført i

Bremerholma Kirkebog:

Anno 17OO d. 9Qnde Januar døbt Christian Ditlev
Anders Christensens Søn, fyrbøder i Hummergaden og

Anne Christensdatter. fadd. Hans Høye Exellence Gref
Rafventlau, Hans Høye Exellence Admiral Gyldenløve,

Kvinde: Grefinde Rafventzlau, Jomfru Gabel •

Naar Anders Christensen Heedegaard har kunnet formas
saa højfornemme folk til at paatage sig fadderskabet,

har han sikkert nok ikke været nogen helt almindelig

fyrbødor.
Imellem disse fyenske Heegaard familier er det imid
lertid ikke lykkedes at finde den Steffen, der kan være

fader til vor Christian Steffensen Heegaard, derimod
anser jeg det ikke for usandsynligt, at hans Kone, Mar
grethe Hansdatter, hører til Heegaard familien i Kirkeby,

og er Barnebarn af don Hans Hansen Heegaard, der I64O
sammen med en Rasmus Jørgensen fæster den største Gaard

i Egebjerg By, Kirkeby Sogn, hvor de findes i Mandtallet,
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men er udgaaet I652, og jeg vil driste mig til at gaa

videre og tro, at denne Hans Hhnsen er identisk med en

Skræddermester af samme Navn, der fra 165I, 52 er bosat
i København, hvor han ejer Ejendommen Hjørnet af Købma-

gergade og landemærket.
I personalhistorisk Tidsskrift Jåe ifeekke 6. Bind,

Kbh. 1921, findes gengivet en haandskrevet fortegnelse
over oa. 100 Personer, der er begravet fra frue Kirke i

Kbhvn. 1677 og 1682-92. Listen menes at være Afskrift
af en Bog, der har været ført til Oplysning for Præster

ne, der skulde holde Ligtale over de Afdøde, idet der
udfor hvert Navn er anført on kort Biografi samt et

Bogstav, der betegner den Præsts Navn, der har funge
ret ved Begravelsen,- Listen er udgivet af nu afdøde

Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek C. Behrend. Paa

denne Liste findes 1691, d. 20 Martii afdød Hans Hansen
Skrædder, født i Ribe Stift 1612, lærte Haandveroh i

Kolding, rejst udenlands i nogle Aar, gift med Maren
Rasmusdatter Skredderenoke I64I, havde hende i J2 Aar
med 4 Sønner og en Batter (B),- dette B. angiver Pastor
Bornemann.

Efter de Oplysninger jeg har om ham fra fyen, er det
kun ham, der bærer Navnet Heegaard, Rasmus Jørgensen har

det ikke, dette tyder paa, at Heegaard Navnet ikke stam

mer fra Gaarden i Egebjerg, som de fiester I64O, men at
han har det andetsteds fra, rimeligvis fra den Hedegaard
ved Ribe, som jeg tidligere har omtalt.- Hans Hansen

là

Heqgaards første Kone er en Rasmusdatter, det er jo

muligt, at hun er en Datter af den Rasmus Jørgensen,
han har Gaarden sammen med, Fra 1652 er han forsvundet
fra Mandtallet i Egebjerg, og omtrent samtidigt viser

han sig i København, hvor han har erhvervet Ejendommen

i Landemærket, maaske ved Giftermaalet med Maren, der

jo siges at være Skrædderenke.

I Efteraaret I65I laaner Hans Hansen 6OO Rdl. af
Niels Nielsen Brygger,

hvilket fremgaar af en Ekstrakt

protokol af Københavns Bytings Pantebog Nr. 1 fra 14/7

1645 ‘til 26/4 1652, der er opbevaret i Landsarkivet:
Pag. 100: Mandag d. 20 de Oktober I65I, Hans Hansen
Schreder pantsætter Denne Gaard hand sielff iboeo lig

gendis paa Købmagergade til Niels Nielsen brøgger for
Capital 6OO Rdl.

I 1669 faar Hans Hansen et nyt Laan paa 1000 Sl.D.

hos Skrædder Jacob Jacobsen og giver denne Sikkerhed
i Ejendommen; han nævnes ogsaa i flere Skattemandtal,
1652 Skat af Folkeløn, 166O en saakaldt Hovedskat, hvori

han anføres med Kone, 1 Barn, 1 Dreng og 1 Pige. I

1682 har Håns Hansen en Retssag med en Gregorius Baufrin, til hvem han har udlejet et Hus, idet Hhns Han
sen fører Maren Jens Stenhuggers, Birgitte Søfrensdat
ter och Johan Blær, Hansohemacher, som Vidner om, at

den nævnte Baufrin har ladet nogle Kvindfolk tage Op
hold i Kammerset i det lejede Hus. Om "Erlig Velagtet
og forstandig Mand Hans Hansen, Schredder, Borger og

il
Indvaahner her udi Staden" som det hedder i Indledningen

i Skødoprotokollen, har faaot noget ud af øin Vidnefør
sel mod Gregorius Baufrin og de omtalte Damer,videø ikke.

Laanot paa 1000 SI. Daler hoø Skrædder Jaoob Jacob
sen bliver indfriet don 24.Februar 1683; men Hans Hansen

har ikke kunnet klare Sagen uden ot nyt Iaan, og det
faar han denne Gang hos Brygger Isaoh Jacobsen, der d.

5. Marts 1683 lader læse en Obligation paa 1000 SI. Daler
med Sikkerhed i Ejendommen i Landemærket.

I intet af disse Tilfælde nævnes Navnet Heegaard,det
er fra Konsistoriums Forhandlingsprotokol for 1657 at
denne interessante Meddelelse kommer. Sagen er den,at

nogle kaade, uvorne Studenter har slaaet hans Ruder ud,

i hvilken Anledning han indgiver Klage og or indført i
Protokollen som Skrædder Hans Heegaard i Landemærket.

I de af E. Marquard udgivne Mandtal over Københavns
Borgere 1659 er han ogsaa at finde, men heller ikke her

nævnes Heegaard Navnet: "I Købmager Kvarter, i Lande
mærket, Hans Hansen Skrædder. Ifølge Mandtallet af 8.
Jan. 1659 mønstrede Købmager Kvarter 409 Mand, der stod

3tormnatten paa Kurtinen mellem Nørreport og Ny Nørre
ports Bastion under Guldsmed Johan Hichmanns Kommando.
Hans Hansen Heegaards Ejendom havde Facade baade mod

Købmagergade og Landemærket, den var af ret betydelig
Størrelse og strakte sig bag de 3 nærmest liggende

Ejendomme paa Købmagergade og ligeledes bag de 3 nær
mest liggende i Landemærket. Paa den bageste Del af

Grunden var Have meä Lysthus. Ejendommen findes gengi
vet i Generalmajor Ramsings Københavns Historie, hvor
den findes i J. Bind paa Kortblad Nr. 3 over Rosenborg

Kvarter, som det var Aar I689.
Håns Heegaard maa være død 169O, og ikke, som anført
paa den omtalte Liste over de i Frue Kirke begravede,
I69I; her maa uden Tvivl foreligge en Fejl ved Afskriv

ningen. Vi faar af denne Liste at vide, at Hans Heegaards

første Kone hedder Maren Basmusdatter, og at de er blevet
gift 1641, og at han havde hende i J2 Aar, altsaa til
1673. Efter Marens Lød er Hans Heegaard igen blevet gift,
denne Gang med en Marie Bhnsdatter, og hun overlever ham.

Let Laan, Håns Heegaard fik hos Brygger Isaoh Jacob
sen i Marts 1683. blev allerede indfriet den 17de De obr.

aamme Aar, og et nyt Laan optaget hos Christopher Skoma-

oher, dette Laan bliver efter Indførsel i Pantebogen be
talt 1698 og følgende findes herom i Københavns Bytings
Pantebog Nr. 5> fra I68O-87 paa Folio 65

”Anno 1698 d. 18de Juni er Obligationen med Christo
pher Skomachers paaskrift rigtig blefven betalt af

Hans Hansens eftermand fremviist ooh Pantet efter
begjær her af Pantebogen udslettet, som paa Obliga

tionen findis afskreven.•

"Eftermand” er at forstaa som Eftermand i Ægteskabet
med Hans Hansens Enke, som hendes Ægtemand tiltræder

han Ejendommen uden nyt Skøde. Vielsen findes indført i
Trinitatis Kirkes Daab og Vielser I66O-I692.
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Anno 1690 d. l^.âe Maj

blef Findt Jacobsen og Ma

rie Hansdatter viet i Hjemmet.

Nu kunde der selvfølgelig rejses Tvivl om, at der i

forskellige Tilfælde er Tale om een eller to forskelli
ge Personer af samme Navn, men da der i Grundskatten

for 1689 kun er anført een Hans Hansen Schreder, ham
i Landemærket, og da Begravelsen ikke findes at være

foregaaet fra Trinitatis Kirke, hvor den rettelig
hørte hjemme, saa kan der næppe være nogen Tvivl om,
at der kun er Tale om een Hans Hansen, nemlig Hans
Hansen Heegaard fra Landemærket, og at han er død

1690 og begravet den ZOende Marts.
Eftermanden Find Jaoobsen, der I694 kaldes Rode
mester, sælger I710 Ejendommen i Landemærket til

Grovsmed Peter Svendsen for 24OO Rigsdaler-Croner
( Københavns Bytings Skjødeprotokol IX I7IO-I5, Fo

lio 200 ).
Skifte efter Hans Hansen Heegaard findes desværre

ikke, men i Begraveiseslisten fra Frue Kirke staar
jo, at han med Maren Rasmusdatter har 4 Sønner og 1

Batter. Mon ikke Murmester Hans Hansen, der fra Fyen

kommer til Rudkjøbing og 1694 bliver gift der, skul
de være en af Sønnerne. De to Rytterbønder i Kirkeby,
som allerede er omtalt, kunde forsaavidt ogsaa godt

høre til Familien. ( Ben 4« Søn kunde muligvis være

identisk med en Skrædder Chr. Heegaard, der omtrent
samtidigt lever i København, og i en Skatteliste sigos

at være fattig.
Den nævnte Murmester Hans Hensen, hvis ældste Dat
ter Margrethe bliver gift med vor Christian Stephansen

Heegaard, kommer 1694 fra Eyen til Rudkjøbing, hvor
han samme Aar bliver trolovet med on Anne Christens-

datter, som er født i Rudkjøbing 1672. I Kirkebogen
er indført, at han kommer fra Sønder Broby i Pyen

og førte Bevis fra Hr. Dines, der paa den Tid var

Dræst i Sønder Broby. Dines Hansen var Præstens fulde
Navn, og han blev Præst i Sønder Broby 1666, to Aar

senere 1668 begynder han at føre Kirkebogen, men de

gamle Kirkebøger or gaaet til Grunde ved Præategaar-

dens Brand i860, saa ved Hjælp af dem kan man ikke
faa noget at vide om Hans Hansen» - Den 2» Jan. I695

bliver Hans Hansen og Anne Christensdatter viede i
Rudkjøbing Kirke, samme Aar faar de en Datter døbt,

der dør kort efter. I696, d» 24. Søndag efter Trini
tatis har de igen Barn i Kirke, og denne Gang er det
vpr Stammoder, der holdes over Daaben, og faar Navnet

Margrethe eller Magaretha. Til Stede ved Daaben var
Elisabeth Christensdatter, Hindrik Krygers Hustru bar

hende, Faddere var Johan Hyssing (?) Hans Pedersen,
Zaren og Jens Kryger. Nogle af Navnene i Kirkebogen
er ulæselige. Elisabeth Christensdatter or sikkert
Søster til Moderen, Hindrik Kryger er Skrædder*

1698 faar Ægteparret den 17. Søndag efter Trinita

tis hjemmedøbt Datteren Christenoe,

I7OO døbt en Batter Anne; Sidsel Peder Kruses bar
hende, Faddere Johan Kruse, Bodil Mathias Kryders,

Hiborg Clauses, Beiter Nielsen Skræder, Peder
Hansen og Susanne Jørgen Skræders.

1701, d. 4» Nov. døbt Johanne, Hans Murmesters Batter,
blev baaren af Susanne Jørgen Skræders, Faddere

Jørgen Christensen og Christen Jørgensen, Anne
Kathrine, Tobaksspinders.
1705, d. 2. Marts blef Hans, Hans Hansen Murmesters
Søn døbt, blef baaren af Maren Hofmanns, Faddere

Hans Hoftoan, Mathis Berthelsen, Skræder, Marie

Steffen Mogensen og Anne Margrethe Johansdatter.
1705 Bom. Publ døbt Christen, Sidsel Claus Berthel-

sens bar ham, Faddere Jørgen Christiansen, Skræder,
Engel Korfits Nielsens og Maren Krygers.
1708 dør Hans Hansens Hustru Anne Christensdatter

56 Aar gammel og han bliver kort efter gift med
en Kirsten Hansdatter, der dør I7IO, og der
synes ikke at være Børn efter hende. - Efter

den anden Kones Bød gifter Hans Hansen sig for
J. Jang og faar endnu 2 Bøtre:

1712 døbt Anne Kirstine, Engel Korfitz Nielsens bar
hende. Fadd.ere var Snedker Hans Madsen, Bager
Hans Christensen, Borthe Hanses og Margrethe

Hindriksdatter; Anne Kirstine dør som Barn.

I714 døbt endnu en Batter Anne Kirstine, Jørgen Skræders Hustru bar hende, Faddere var Jørgen Rasmus-

aen Møller, Mette Krøygera Margrethe, Dorthe Høfsted(?).
Flere Oplysninger har jeg ikke kunnet faa om Mur

mester Hans Hansen. Det er muligt, at han er flyttet
fra Rudkjøbing, hans Død har i hvert Tilftelde ikke

været til at finde i kirkebogen, men omkring 1725
er han død, hvilket fremgaar af et Skifte efter Me
ster Snedker Hans Madsen, der var Halvbroder til hans

første kone Anne Christensdatter.

1725 bliver Sønnen hans Hansen nævnt i Kirkebogen,
idet han som Murmester Dreng bliver trolovet med Ka
ren Pedersdatter* Naar han nævnes Murmester Dreng, er
det efter Datidens Sprogbrug saaledes at forstaa, at

han arbejder for en Mester og ikke selv har Borger

skab. To Aar senere nævnes han som Mester.
1727 <3. 19.Oktober døbt Hans Murmesters Barn, baaren

af Marie Kirstine Nielsdatter, blef kaldet Hans.
1729 d. 14.Sept, blef Murmester Hans Hansens Barn

døbt Peder, baaren af Anna Margrethe Hustings.

Af hans Helsøskende lever paa dette Tidspunkt kun
de 3 Søstre, Margrethe, Christina og Anne, og naar
ingen af dem er med ved Daabshandllngerne ligger det

ganske simpelt i, at de alle 3 opholdt sig i København,

den ældste Margrethe som Mester Christian Stephansen
Heegaards Hustru, og det er jo muligt, at gamle Hansen

ogsaa har endt sine Dage i København, hvor han maaske
oprindelig har hørt hjemme. Unge Hans Hansen synes at

have fortsat Faderens Murmester Virksomhed i .Rudkøbing;

han nævnea i Tingbogen 1751» idet han den 1.Oktober
dette Aar af Peder Mathiasen Bager, alias Peder Mad
sen Lange, faar tilakjødet et Hua i Smedegade, Nabo
at ed til salig Karen Bremholms Hus. H.H. sælger endnu

samme Aar d. 4/11 Huset til Hr. Organist GUtzow.
Saavidt om Margrethe Hansdatters Familie i Hudkjø-

bing, hendes Vielse med Christian Steffensen Heegaard
er ikke fundet i Hudkjøbing Kirkebog. Gennemgaar man

Håns Hansens Faddere, er det paafaldende at se, hvor

mange Skrædderfamilier han er i Forbindelse med, og det

forekommer mig mærkeligt, at en Mand, hvis Virksomhed
ligger paa et helt andet Omraade, har Tilknytning til
saa mange af de Rudkjøbing Skræddere; dette leder min

Tanke til Skiædder Hans Hansen Heegaard i landemærket
i København, der godt kan være Murmesterens Fader og

identisk med den Hans Hansen Heegaard, der I640 sammen
med Hasmus Jørgensen fester Gaarden i Egebjerg By

paa Fyen, de to Hytterbønder, Peter Hansen Heegaard

og Jørgen Hhnsen Heegaard, der fra o. I68O her Gaarde
i aamme Sogn, kan ligeledes være Sønner af Hans Hansen
Heegaard, der fra Egebjerg er flyttet til København

og har nedsat sig i Landemærket. Er dette Tankeekspe
riment rigtigt, vilde det give en naturlig Forklaring

paa Murmesterens omfattende Skrædderbekendtskaber,

idet disse Skræddere kan være gamle Bekendte af ham

og hans Fader.

å2

I Skovby Herred, Nugaards Amt, Syd for Bogense,
finder man fra gammel Tid mange Hedenavne. I Vedel
Simonsens Bidrag til den fynske Kongeborg Bugaards

Historie omtales saaledes Paretrup gammel Heed og

Farstrup ny Heed, som er udygtig baade til Korn og
Græsning, altsaa en virkelig Hedestrækning. Sydøst

for Farstrup ligger Hue By, ogsaa her findes en Stræk

ning, der benævnes Bue Heed, her ligger ogsaa en He
degaard, men den er af nyere Dato.

Mellem Vigerslev og Veflinge ligger Veflinge Heed,

der efter Vedel Simonsens Mening i gammel Tid har været
en virkelig Hedestrækning, her bor 1647« maaske forin

den, en Mand ved Navn Clemens Anderson paa en saakal-

dot Hedebogaard. Han menes ogsaa at være Foged paa
Rugaard. I det nævnte Aar har han opført en efter Da

tidens Forhold særlig flot og solid ladebygning, der
stod endnu i 1044« Bygningen har været saa usædvan

lig, at den kom til at koste Gaardens Beboer Clemen
Anderson Livet. En Afdeling svenske Byttere, som i
Krigen 1656-59 var

Ppa Furagering og Plyndring,

kom til Gaarden, hvor han boede, og da do saa denne
Bygning, troede de, at dens Beboer maatte være en
særlig velhavende Mand. For at faa ham til at fortælle,

hvor han havde gemt sine Skatte, pinte og mishandlede

de ham, og da de forlod Gaarden, uden at have naaet
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det ønskede Resultat, bandt de ham til Halen af en
Heat og slæbte ham paa denne Maade med til Ørritslef, hvor han styltede og blev efterladt saaret

og elendig i en Grøft med bundne Hænder. Det lyk
kedes imidlertid Clemens Ånderson at komme fri af

sine Baand, og han forsøgte derpaa at slæbe sig
hjem efter, men han naaede ikke længere end til
den Gaard paa Heden, hvor nu, 1844, Hans Anker boer,
og her døde han faa Timor efter. Saaledes lyder

Beretningen i Hugaards Historie. To Løsholter over
Døren i Clemens Andersons Lade har følgende Inskrip
tion : An. 1647 d. 28. Aprilis lod Klemen Andersen
dete Hos Opaete, Gud gifve det maa ataa og ronde

(raadne). Gud gifve os fred i vore lande.
Foruden Hans Anker lever der ogsaa p#a on anden
Gaard i Sognet en Knud Anker, men Hane Anker paa

Hedegaarden er selvfølgelig for os den mest inter
essante, kun maa vi foreløbig huske paa, at det er

i 1844, han bor der, havde Anker Navnet været knyt
tet til denne Hedegaard paa Veflinge Heed paa Sven

ske Krigens Tid eller omkring 17OO havde det unægteligt været endnu mere af Interesse for vor Slægts

undersøgelse. - I Asperup Sogn, Baaring By, lever
der derimod 1706 en Anker Hansen, og I727 bliver en

Hans Ankersen Vadmels-Skræder Dreng, ung Karl, til
huse hos Niels Nielsen i Baaring, trolovet med Ger
trud Bedersdatter tjenende hos Jacob Pedersen i As

&
perup. Benævnelsen Skrædder Dreng betyder kun, at
han ikke har selvstændig Virksomhed, men arbejder

for en Mester«
1741 a. 25»Juli bliver Anker Christensen trolo

vet med Anna Gotfredsdatter, han er Underkorporal

og staar under Major Klee i Fredericia, de boede i

Kærby» 1742 faar de døbt en Søn Peder og 1755
Datter Karen» 1766 dør Marie Ankers i Baaring.
1768 er Peder Ankersens Kone af Kærby begravet,

han maa være blevet gift igen, for 18OO melder Kir

kebogen: begravet Peder Ankersens Enke af Kferby,
62 Aar gammel; der synes dog ikke at være nogen

Forbindelse mellem denne Anker Familie og Familien
paa Asperup Hedegaard, men det er muligt, at det er

denne Anker Familie, der er kommet til Weflinge.
I Modsætning til Hedegaards Navnet 1 Asperup, som
er af temmelig ny Oprindelse, stammer Hedenavnene

1 Weflinge fra gammel Tid» I656 afsiges saaledes
en Højesteret8dom om Retten til Græsning paa Vef-

linge Heed. Befalingsmanden paa Rugaard, Jørgen Kaas,
der dør 16.Juni I692, ejer en Gaard paa Heden. Ved
Pantsætning med 1ste Prioritet i Rugaard med under
liggende Bøndergods for et Laan paa 12000 Rdl« nævnes
1708 en Gaard paa Veflinge Heed paa 4 Tdr. 0 Skp.

2 Fdk. og 2 Alb». Donne og nogle af de andre pant

satte Gaarde kom senere under Elvedgaard» I 1718

solgtes Rugaard til Kongen og udlagdes til Rytter-
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distrikt. Der blev i Anledning heraf udarbejdet en

Jordebog over Gaarden med underliggende Bøndergods,
1 hvilken nævnea under Navnet Nygaard paa Heden en

Gaard af ganske aamme Størrelse som den ovennævnte.
Men i den aaakaldte gi. Matrikel af 1664 nævnes under
Nygaarde paa Vøffllng Heed 1 Gaard 11 Tdr. 0 0 0 og

1 Geard 4 Tdr* 7 Skp. 1 Fdk.

1 Alb. under Niels

Dykke Elvedgaard. Saavel i den gamle Matrikel som i
Jordebogen nævnes ogsaa Hedeboerne, 3 mindre Gearde

paa fra 3 til 5 i* Tdr. Hartkorn, ingen af disse amaa

Gaarde eller Steder benævnes i den gamle Matrikel

af 1664 3om Hedegaard, men bliver stadig benævnet

Hedeboerne, de har imidlertid længere tilbage i
Tiden "været flere i Antal, i Gejstlig Jordebog af
1571 nævnes 7 Hedeboer, de 3» der er blevet tilbage,
har formodentlig faaet tillagt Jord fra de nedlagte og

er derved i daglig Tale avanceret til Hedegaarde
eller Hedebogaarde, saaledes som den af Klemen Ander

sen beboede Gaard benævnes.

Af de anførte Aarstal fremgaar det klart, at disse
Hedegaards Navne gaar langt tilbage i Tiden og maa

være rodfæstet i don lokale Befolknings Bevidsthed,

saaledea at det vilde være en ganske naturlig Sag
for en Mand, der stammer fra en af disse Gaarde,

hvad enten den er stor eller lille, at antage Nav

net Heegaard, saaledes som Fynboerne udtaler det.

Der findes ogsaa Hedegaarde i andre Sogne paa Fyn,

&

dog næppe aaa gamle, som do anførte, flere af disse

opstod paa Udstykningens Tid 1770-80, hvor Jordene
omlagdes, og en Del af Gaerdone flyttedes bort fra
den tidligere tæt bebyggede Landsby, sualænge denne

eksisterede, laa en Del af Sællesjorden ofte meget
langt fra Byen, og naar man talte om den, var det
Sprogbrug paa Fyn at sige ”ude i Heen”, og naar nu

en Gaard blev flyttet ud i Heen,kom den ganske na
turligt til at hedde Heegaarden. Af dem er der fle
re, men det kan ikke være fra dem vort Familienavn

stammer.

Blandt de Navne, som ved Eftersøgning i de fynske
Kirkebøger efter Christian Steffensen Heegaards Fa
der, der efter gammel Overlevering skal have beboet
en Hedegaard paa Fyn, er kommet for Dagen, er ogsaa
en Hytter Steffen. Steffen Bytter, som Kirkebogen

i Ørslev kort og godt benævner ham, faar den Jl.Aug.
1681 en Søn Christian døbt i Ørslev Kirke, og Kirke

bogen fortæller, at Drengen blev baaret af Løjtnant
Vangeleins Bud, som var en Bytter, og at adskillige
militære Personer var til Stede. Ørslev ligger Nord
for Assens ved Landevejen, der fører mod Nord og for
enes med Landevejen mellem Middelfart og Odense. Ør
slev Kirkebog er bevaret fra 166o. Ved en Gennemgang

af den i Tiden fra 1671 til 169O er det ikke lykkedes
at finde Steffen Bytter nævnt mere som lykkelig Fader

end den ene Gang i 1681, han er heller ikke viet der

i Sognet mellem 1666 og 1681 og ej heller død der inden
1730, derimod findes hans Kone nævnt i Kirkebogen I684,
idet hun er Gudmoder til en anden Rytters Barn d. 24.

Søndag efter Trin, og herom beretter Kirkebogen: ”Døbt
en Bytters Barn Christian, Faderen blev "skyt ihjel"

af sin Kvartermester, som var under Oberst Bassens
Regiment. Gudmoder var Steffen Rytters Kone i Ørslev,

Faddere Anne Andersen og Smedens latter i Ørslev, Mo
deren Anne Christensdatter fødte hos Jens — Resten

af Navnet er ulæseligt.
Det er altsaa ikke lykkedes at finde mere om Stef
fen Rytter i Ørslev Kirkebog, og dette tyder paa,at

han kun midlertidigt har opholdt sig der, maaske som
saakaldet Sognerytter eller indkvarteret i en dervæ

rende Ryttergeard, saaledes som Ordningen paa den Tid
var for Rytteriets Vedkommende; at han ikke var med

ved Daaben i 1684 har sin naturlige Forklaring i, at
hele Rytteriet dette Aar var udkommanderet til Tjene
ste og samlet i Holsten.

Den i Kirkebogen nævnte Oberst Bassen,-saaledes

yndede han selv at kalde sig, han hed nemlig Erasmus
Kassimir v. Bassum - kom til Danmark 1677 aom Chef for
et Gevorbent Rytterregiment mtinsterske Hjælpetropper.
Efter at have taget virksom Del i den skaanske Krig,
hvor Regimentet blev meget stærkt medtaget, gik han

1679 i dansk Tjeneste. Efter Krigen 1679 blev 2.fyn

ske Rytterregiment reduceret til 2 Kompagnier 1 hvilke

Bestor af Bassums Regiment blev indlemmet. Senere

bliver Bassum Chef for 2, jydske nationale Rytter

regiment, -han døde 1696.
Vi tør vel heraf drage den Slutning, at Steffen

Rytter har hørt til 2.fynske Rytterregiment. Bette
havde Ryttergods i Assens, Hindsgavls,Rugaards og

Odense Amter, og man tør derfor ogsaa antage, at

Steffen Rytter ikke behøver at høre hjemme i Ørslev,
men kan komme fra en anden Egn indenfor det nævnte

Omraade.
I Hærens Arkiv findes opbevaret en fortegnelse

af 1675 over 2.fynske Rytterregiment; af denne frem-

gaar det, at der paa det Tidspunkt kun findes een
Rytter i Regimentet ved Navn Steffen, han hører til

Major Ratlows Kompagni, har Nr. 6 og hedder Steffen

Andersen.
Major Rathlows Navn henleder Opmærksomheden paa

Herregaarden Langesø, der ligger i Vigerslev Sogn,

Skouby Herred, Rugaards Amt« Paa denne Gaard lever
Ide Rathlow, om hvem der gik mærkelige Historier.
Almuen troede bl.a., at hun havde forskrevet sig

til fanden, hun døde Juleaften I7OO, 56 Aar gi.
og efterlod sig 4 Sønner og 1 Batter, hun var En

ke efter Adolf Hans v. Holsten. - Vigerslev og

Wefllnge er Nabosogne. I Vigerslev Kirkebog nævnes
1702 som fadder til en Skrædders Barn fra Rue velbaarne Joaohim frederik v« Rathlow.
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Med Hensyn til fynske nationale Rytteri er der det

at bemærke, at det blev oprettet 167O, fem Aar senere

1675 bliver det først oprettede Regiment delt i 2
Regimenter, 1ste og 2. fynsko nationale Rytterregi
ment» Ved Delingen kom 2. Regiment til at beataa
af 2 Kompagnier nationale Ryttere, og der blev hver

vet Mandskab til 5 Kompagnier, men 1681 bliver dette
Regiment ført over til Sjælland, faar Navneforandring

til 3. sjællandske Rytterregiment med Ryttergods i
det sydvestlige Sjælland, samtidig overføres det tid

ligere slesvigske Rytterregiment til Fyn og faar

Navn af 2. fynske nationale Rytterregiment, saaledes
meddeler Vaupel i "Den danske Rærs Historie
Dette Regiment, der tidligere havde Ryttergods i

Rendsborg, Flensborg og Haderslev Amter, fik nu Ryt

tergods paa Fyn i Assens, Hindsgavl, Rugaards og Oden

se Amter. Forholdet med Hensyn til Rytternes Indkvar

tering og Forplejning var paa den Tid saaledes, at

der udvalgtes en Del større Gaarde, disse'fritoges
for en Del af den dem paahvilende Skat mod at under
holde en Rytter med Host og Familie. Der blev paa

disse Gaarde, der kaldtes Ryttergaarde, ofte indret
tet en særlig Bolig for Rytteren, der, naar han ikke

var udkommanderet i Kongens Tjeneste, forrettede Ar
bejde paa Gaarden, men det kunde ogsaa være Bonden

selv eller en af hans Sønner, der var udtaget til

Ryttertjeneste.
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En indførsel i Eilby Kirkebog lyder saalodes: en

Landsoldat ved Kaptajn Flugs Kompagni, dor er Avls
karl i Præstegaarden i Eilby,

staer aabonbar Skrif

te i Eilby Kirke for utilladeligt Forhold til J Pi

ger. Bette var ganske vist en Landsoldat og ikke en
Rytter, men I685 d. 5» April findes i Kirkebogen:

•’Efter at Gudstjenesten var forrettet, blev Anna Jør
gensens uægte Barn døbt, hvilkot hun havde avlet med
en Rytter, og hvorfor han den 22. Marts og hun den

25.Marts havde staaet aabenbar Skrifte i Eilby Kir
ke. Begge vare de af Præstens Tjeneste, n

1708 lyder en Indførsol saalodes: "Blev Rasmus
Jensen i Gamby bogravet i hans 29. Aar, blev ihjel-

hugget af sin egen Rytter Lorentz Clausen, som røm
te, •’

Af disse Indførsler sor man, at saavel Infante
rister som Ryttere foruden at varetage deres militæ

re Pligter ogsaa havde Tid til at udføre andet nyt
tigt Arbejde.

I Aaret 1675» formodentlig i Anledning af Rytter
regimentets Baling, faar Skovby Herred, hvorunder

Vigerslev og Vevlinge hører, en ny Fane, den var af
grøn Silke med Bannebrogskorset i øverste Hjørne ved

Egerstangen, paa Midten en Egekrans om Chr. d, Vtes
gyldne og kronede Navneoifer og P.F.Ô4» Over Kronen
et Forsynsøje, ved Siderne "Herren vor Sol og Skjold,"

og under Krandsen ’’ Mandhaftig lydig og tro," Skov-
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by Herred 1675»

Om Steffen Bytter har der altsaa ikke været me
re at finde i Ørslev Kirkebog end det allerede an

førte, ejheller noget om hans Velynder, Løjtnant
Vangelein, men nogle Aar senere 1688 finder vi Van-

geleins Navn i Meilby Kirkebog. Meilby ligger i Rugaards Amt, Skovby Herred, nordøst for Vigerslev og

Voflinge. Vangelein er ganske vist avanceret til Bit

moster, men det er dog uden Tvivl den samme Offloer,
der or Fadder til Stoffon Rytters Barn 1 Ørslev Kir

ke den 31« Aug. 1681. Indførslen lyder saaledes:
”1688 per Nati Chr. døbt en Bytters Barn, Faderen
var af Bitmester Vangeleins Kompagni, som laa i Meil

by. Trompeterens Batter bar Barnet, 4 Ryttere og 2
Rytterkvinder vare Faddere, de paagældende./ Bytteres

Navne nævnes ikke. Samme Aar den 16.Deoember døbes
i Meilby Kirke Villas Vangelein, Trompeterens Bat

ter bar Barnet, 4 Ryttere og 2 Rytterkvinder vare
Faddere. 16$) 0 den 16.Februar havde en Rytter under
Oberst Sams Regiment et Barn til Daab i Meilby Kir

ke, som Ritmester Vangeleins Pige bar. Oberst Garn
er Chef for det 1681 nydannede 2. fynske Rytterre
giment. Oberst Garns Navn nævnes ogsaa ved Daab i

Særslev Kirke 1691.

Regimentet var vist paa dette Tidspunkt reduceret
til 2 Kompagnier, det andet Kompagni stod under Claus
v* Sees, hvilket fremgaar af en Indførsel i Kirkebogen

1 Anledning af et Rytterbarns Begravelse I69O paa
Meilby Kirkegaard, dette Kompagni laa i Kvarter i

Brøndstrup. Baade Meilby og Brøndstrup ligger 1

nærheden af Weflinge Hede; til denne grænser ogsaa
Herregaarden Elvedgaards Jorder, der mod Syd strak*,

te sig til Hedeboderne, adskilt fra disse ved den
saakaldte Tranemose, der 1688 beskrives som ganske

med Buske og Morads forfattet, hvor der kun aarlig
kan slaas nogle læs Hø.
Anno 1664 ex* Niels Lykke Ejer af Elvedgaarden,

der paa dette Tidspunkt staar for 296 Tdr. Hartkorn
med Pligt til 19 Ryttertjenester. Niels Lykke ejer
2 saakaldte Nygaarde paa Weflinge Heed, en paa

11-4-0-0 Tdr. Hartkorn og en anden paa 4-7-I-I Tdr.

Hartkorn, I den nye Matrikel af 1688 er der foreta
get en Ændring, idet Nygaard paa Heden her er anBat til 7 Tdr. 4 Skp. og 5 Fdk. Hartkorn og svarer

følgende Afgift til Elvidgaard: 2 Pund Byg, 1 Fjer*«
ding Smør, 1 Foeroxe, 1 Lam, 2 Gjæs, 4 Høns og 2 Mk

Erritzpenge.
Niels Lykkes Datter Helle Margrethe Lykke bliver

gift med Jens Dyre, og dette Ægtepar overtager El-*
vedgaard efter Niels Lykkes Død. Helle Margrethe

Lykke dør som Enke 1711. og hendes Datter Edele Rod

sten Dyre der 17OI er blevet gift med Oberstløjt
nant Henrik Juel, arver Gaarden efter sin Moders

Død. Henrik Juel er født 1666-67 paa Lindbjerggaard
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i Jylland, han falder i Slaget ved Gadebusch 1712«

Hans Enke, Edele Rodsten Dyre, gifter sig 1714 med

Kammerjunker Leopold v. Schindel. Schindler, som

han sædvanligt kaldes, sælger Elvidgaard 1719 og
bliver Amtmand over Antvorskov og Korsør Amter,han

menes at være død 1723.
Naar jeg har beskæftiget mig saa meget med El

vidgaard og dens Ejere, som Tilfîeldet er, saa er
det naturligvis først og fremmest de gamle Hede

gaarde, der har givet Anledning hertil, men ogsaa
Navnet Schindler synes at spille en Rolle. Sagen
er nemlig den, at Christian Steffensen Heegaard

synes at have haft Tilknytning til Familien Schind

1er, hvilket fremgear af, at han ved en Datters
Daab i Nikolaj Kirke i København 1738 blandt Fad

derne har Løjtnant Sohindler. Datteren faar ved

Daaben Navnet Ide Elisabeth. Hvis vi nu tør anta
ge, at Steffen Andersen Rytter er Christian Stef-

fensens Fader, og at denne stammer fra en Gaard

paa Weflinge Hede, en af de Gaarde, der ligger i
Nærheden af Elvidgaard, saa ligger det ogsaa nær
at drage den Slutning, at Sønnen som Skrædder

kan have haft en fast Ansættelse hos Schindler

paa Elvidgaard. De store Godser havde den Gang

et stort Tjenerskab med prangende Liberi, Rytter

uniformerne skulde ogsaa holdes i Orden, saa der
har sikkert været Brug for en Skrædder paa Gaar-
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den. At man Indrettede sig med faste Haandværkere

paa de store Gaarde kan man se af andre lignende
Tilfælde. - Klart Bevis for denne Tankes Rigtig
hed kan jeg desværre ikke fremlægge, men dog no
get, der synes at støtte Antageisens Rigtighed.

Aar 1717 Helligtrekongersdag mødes i Haarslev Kir
ke Peiter Andersen, Mrs. Riis og Mrs. Christian,
alle fra Elvid som Faddere til en Rytters Barn
fra Gamby, Rytterens Navn er Johan Fron, Konens

Navn har det ikke været muligt at finde, en Pei
ter Andersen er I695 blevet gift med Kirstien

Steffensdatter af Bøgelund, hvilket kan tyde paa

Slægtsakab med Christian Steffensen. Mrs. Riis,

hvis Fornavn er Poul, er Fuldmægtig paa Elvid-

gaard, og endelig kan Mrs. Christian være vor
Christian Steffensen Heegaard.
Kammerjunker v. Sohlndel sælger Blvidgaard
1719 og tager Ophold paa Antvorskov som Amtmand,

ogsaa her træffer vi i Amtsregnskabet for 1720

i Fiurendal Sogn i Nyerup en Christian Skrædder,

der betaler for sig selv 1 Rdl. i Skat. Oer er
intet unaturligt 1 den Tanke, at Chr. St. Hee

gaard' har fulgt sit Herskab fra Fyn til Sjælland,
og at han efter v. Schindlers Død formentlig 172J

maa søge andet Levebrød og derfor tager til Kø

benhavn, hvor vi træffer ham 1725.- Hvis vi nu
efter det oplyste tør antage, at Rytteren Nr. 6
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i Major Bathlowa Kompagni» der efter den fra 1675
opbevarede Bulle, hedder Stephan Andersen, er iden

tisk med Steffen Bytter, som faar Sønnen Christian
døbt i Ørslev Kirke den Jl.Aug. 1681,( til Støtte
herfor kan vi tilføje, at der i den gamle Rulle af

1675 kun findes en Rytter ved Navn Steffen i Kompag

niet ), saa har vi tilbage at finde Hedegaarden,
hvor Stephan Andersen har hjemme.

Jeg har tidligere nævnt Hedeboderne, i daglig
Tale paa Egnen kaldt Heeboerne, i den gejstlige

Jordebog af 1575 kaldt Hiebo og her anført aom 7
Gaarde, der svarer 14 Skæpper Byg til Degnen 1

Weflinge. Gaardenes Antal er paa nærværende Tids
punkt reduceret til 3» °S i den gi. Matrikul af 1664

nævnes som ftester af disse Gaarde Morten Christen

sen, Jørgen Andersen og Anders Rasmussen« I68O
nævnes Morten Christensen, Hans Andersen og An

ders Rasmussen. 1688 nævnes Christen Mortensen,

Jens Nielsen og Anders Rasmussen. Denne bebor saaledes Hedebogaarden i hele Perioden fra 1664 til
1688, og der er Mulighed for, at denne Hedebonde

er Pader til Steffen Andersen Rytter. At skaffe

fuld Klarhed over dette lader sig næppe gøre,da
Vigerslev og Veflinge Kirkebøger ikke er opbeva

ret tilstrækkeligt langt tilbage til at besvare

dette Spørgsmaal. Den for Vigerslev opbevarede

Kirkebog begynder 1693, Veflinge I723» der er
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dog fundet forskellige Nevne, som Ikke er helt

uden Interesse.

1698 begraves Malene Steffensdatter 6O Aar
gammel, I69Ô d. 15» Marts begraves Basmus Skræd

der 59 Aar gi« Samme Aar faar en Steffen Skræd

der et Barn døbt i Vigerslev Kirke, i de føl
gende Aar 1701-1703-1707 og 1710 har han Barn

i Kirke, 17IO bæres Barnet af Margrethe Hans

datter fra Sverupgaard. Denne Margrethe kunde
være vor Stammoder, som er gift med Christian

Steffensen Heegaard, men dette er kun en løs
Tormodning« I Margaards Jordebog nævnes allere

de 1688 en Steffen Skrædder, som boende i et
Hus i Vigerslev, der paa dette Tidspunkt ejes

af Sognepræsten i Guldbjerg Sand?ger, Niels
Bang. Den Datter, Steffen Skrædder faar døbt

1701, bliver opkaldt efter Præsten og faar ved

Daaben Navnet Anne Bang. I709 købes Huset af
Margaard, og Steffen Skrædder bebor Huset endnu

i 1725« I Kirkebogen er Skrædderens Navn skifte

vis indført som Steffen Skræddor og Steffen

Basmueson Skrædder. Dette skaber en vis Usikker
hed, idet det aabner den Mulighed, at der har

været 2 Skræddere med samme Fornavn.
Steffen Basmussen er vistnok blevet viet

til Margrethe Jørgensdatter i Bogense Kirke
1695. Steffen Basmussens Modor dør i Vigerslev
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1714 og bliver bogravet den 17. Maj, 91 Aar

gi. Steffen Basmussen dør og bliver begravet
i Vigerslev den 8,December 1752 udon Angivel

se af Alder. Det laa snublende nær at antage,
at denne Skrædder var Far til vor Christian

Steffensen, dot er han imidlertid ikke, det

efter ham opbevarede Skifte udtaler, at han
kun efterlader sig 2 levende Børn, Stefan og

Frederikke, og der nævnes en tidligere afdød
Søn. Derimod er det ikke udelukket, at der er

Slægtsskab mellem ham og Anders Rasmussen i

Hedebo. De to Hedeboere hører ganBke vist ikke
under Elvidgaard, men under Hugaard, mon de

til denne hørende Marker er kun adskilt fra
Elvidgaards Hovmarker ved den saakaldte Trane
mose, og selv om dette vildsomme Terræn ikke
har været helt let at passero, saa har Folke

ne fra Elvidgaard og Bønderne i Hedeboderne
sikkert ikke været frommede for hinanden, Ve

jen var ikke saa lang.
Leopold v. Schindel, der ejer Elvidgaard
fra 1714 til 1719» var on Søn af Etatsraad

Villas v. Schindel, der var Ovorhofmester hos

Frederik d« IV. En Søster til Leopold, Lotte
Helene v. Sohindel var en af Frederik d. IV's

Grevindeir. Kongen skænkede hende Havelse og

Næsbyholm, men paa Grund af et efter Kongens
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Mening for intimt Venskab mellem hende og Seno
ral Bülow faldt hun 1715 i Cnaade og blev lands

forvist; hun døde i Flensborg 1752. Hendes Fa

der, Overhofmesteren døde 1695« Goneral Bülow,

der var Amtmand ovor Antvorskov og Horsør Amter,

maa ogsaa fortrække« Amtmandsstillingen bliver
overdraget til Lottes Brodér Leopold, formodent

lig for at han skulde ordne Forholdet mellem
Søsteren og Kongen, og dette har vistnok været

Grunden til, at han solgte Blvidgaard. To Aar

efter Schindlers Bød, der vistnok Indtraf 1725,
træffer vi Chr. Steffensen Heegaard i København,

og er min Antagelse rigtig, saa er han født i
Ørslev, døbt d. 31.Aug. 1681, vistnok opkaldt
efter sin Gudfader Løjtnant Vangelein, der
1688 viser sig som Bitmester at have Kvarter

med sit Kompagni i Meilby. 1717 har Chr. Stef

fensen, Mrs. Christian, Ophold paa Blvidgaard,
1719 følger han v. Schindel til Sjælland, 1725

kommer han til København, 1738 er Løjtnant v.
Schindel Fadder til hans Batter Ide Elisabeth
i Nikolaj Kirke.
I Foraaret I725 træffer vi Chr. Stephansen

Heegaard i København, hvor han d. 9.April løser

Borgerskab som Skrædder. Dette fremgaar af
borgerskabsprotokollen, som er opbevaret og
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findes i Saadstuearkivet. Indførslen i Protokol
len er saalydende: "Christian Steffensen» født
udi fyhn, vil være Skrædder," Navnet Heegaard
nævnes ikke i denne Indførsel» dette tyder paa,

at han først noget senere er begyndt at benyt
te familienavnet Heegaard. Længe efter kan det
imidlertid ikke have været» for ved et Skifte

i Budkøbing, der paabegyndes i Marts 1726 og

sluttes 8.Juni s.A. efter afdøde salig Mester
snedker Hans Madsen og efterlevende Enke, Marie

Mortensdatter Jtaer, der er i Slægt med hans
Kone, anføres blandt Arvingerne Margrethe Hans

datter, boende i København udi Ægteskab med
Mester Christian Stephansen Heegaard» Borger

og Skrædder i København.
I Skradderlavets Ind- og Udførselsprotokol

for Drenge» der er paabegyndt 1727 og ligeledes
opbevaret i Baadstuearkivet, omtales paa pag.

149,

Clxr* Steffensen Heegaard I725 d. 12.

April gjorde sit Mesterstykke efter Magistra
tens Tilladelse og blev for Mester antaget.
Her nævnes altsaa familienavnet, og der følger
i samme Protokol en ftekke Indførsler, vedrørende

forskellige Drenge, som Chr. Heegaard har taget
i lære, hvor Heegaard Navnet nævnes, men det

bogstaveres ret uensartet, som Hedgaard, Hede
gaard og Heegaard. Dette skyldes formentlig.

at forskellige Lavsskrivere, der ikke har taget
det saa højtideligt med Bogstaveringen, har be

sørget disse Indførsler.

I I727 erhverver Chr. Heogaard sig en Ejendom
paa Nikolaj Kirkeplads, den har ligget i Husræk

ken mellem Kirkestræde og Lille Kongensgade, i

Mandtallet efter Københavns Brand I728 staar

den opført under Nr. 2J, Østerkvarter, den har
altsaa oprindelig hørt sammen med denne Ejen
dom, der har Faoade mod Østergade, og har til

hørt Skildrer Mogens Jørgensen.
Chr. Heegaards Naboer er paa den ene Side
Christian Mortensen Spormager og paa den anden

Side nærmest Lille Kongensgade Karen salig Jens
Pedersen Glarmester Enoke. Skødet paa Ejendom
men bliver tinglyst d. lg.Deoember 1727, og den

bliver opmaalt af Stadskonduktøren d. 12.Juni

1728, dens samlede Areal er 127 A.^, mod Kirkegaarden 11 Al. og J Tm., Dybde 12 Al. og 12
Tm., Bredde mod Østergade 25 10 Al. og 20 Tm.
2
o
Gadebygning 95 9/24 Al. , Indbygning 15 2/24 Al. ,
p

Gaardsrum 16 I3/24 Al, . Den faar nu følgende
Betegnelse: Øster Kvarter, Kirckegaarden Nr. 58«

Her indrettede Chr. Heog; ard sig aabenbart
baade med Beboelse og Forretningslokale og bliver

boende her til omkring I736, da han flytter til
Kjøbmagergade. Vor Stamfader, Sønnen Stephan
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Christiansen Heegaard. er, som allerede fortalt,
født 1726. I 1728 har .Familien igen Barnedaab,

idet en Dattor, dor ved Daaben faar Navnet Anne

Marie, bliver døbt, formentlig i Nikolaj Kirke.
Dato og Faddere har dot ikke været mig muligt
at faa Oplysning om, da Nikolaj Kirkes Bøger

først begynder 1735» men af Mandtallet efter
Københavns Brand Oktober 1728 vides det, at

Chr. Heegaard paa dette Tidspunkt havde 2 Børn.
Af Hensyn til Opklaring af Slægtsforholdene er

det uheldigt, at disse Kirkobøgor er forsvund

ne, idet man kunde forudsætte, at Chr. Heegaards

og Hustru, Margrethe Hanedatters nærmeste Slægt

ninge havde været Faddere, og at vi saaledes ad
denne Vej kunde have faaet værdifulde Oplysnin
ger. Denne Kilde er imidlertid lukket, og der
ved er jo intet at gøre; først fra 1735 er

muligt at faa konstateret, hvem der er Faddere

til de 5 yngste Børn, og disses Faddere synes

ikke at være Slægtninge, i hvert Fald ikke nærstaaende.

Aaret efter, at Christian Heegaard har er

hvervet Ejendommen ved Nikolaj Kirke, indtræf
fer den forfærdelige Brand, der lagde en stor

Del af København i Aske. Branden opstod,hvad

en samtidig beretter, den 20.Oktober 1728, som
var den sidste Onsdag i Sommeren, hos en Marke-
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tender i St. Sot. Clemensstræde, en lille Gade,der

fra Gammel Torv, omtrent hvor nu Frederiksberggade
begynder, lige som denne førte mod Vest, men kun

til Katteaund, der herfra kun førte mod Syd, idet

denne Gade den Gang ikke var gennemført længere i
nordlig Retning, hvilket den først blev efter Bran

den, da man regulerede denne Bydel og samtidigt
førte den nye Frederiksberggade igennem fra GI.

Torv til Volden. Fra Kattesundet kunde man aaa

forinden denne Gaderegulering fandt Sted, af Hel
lig Korsatræde, Michel Brøggersgade og Lille Sot.
Clemensstræde komme ud til Vester Vold, hvor Lil

le Sete Clemensstræde udmundede omtrent ud for
Vesterport. Den forfærdelige Brand, der rasede
fra den 20. til den 23« Oktober, lagde omtrent

1/3 af København i Aske, ca. 1600 Huse var nedbrændt, inden det lykkedes at bekæmpe Ilden.Man
havde paa denne Tid endnu ingen Brandforsikring,

saa man kan forstaa, hvilken forfærdelig Ulykke

og hvilket økonomisk Tab Branden var for Københavns

Borgere og andre, der havde anbragt Penge i de
nedbrændte Bygninger. Ilden naaede ikke Sot. Ni

kolaj Kirke og de om denne liggende Gader, og
Chr. Heegaard led saaledes ingen Skade paa Hus

og Hjem ved Branden, mon da mange tidligere vel
havende Borgere blev 1 otalt ruinerede, er det
højst sandsynligt, at det har været svært, for
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ikke at sige umuligt, at faa tilgodehavende Penge

betalt af disse ulykkeligt stillede Mennesker*
Holberg, der forinden Branden boede paa St. Køb-

magergade, nu Nr. 26, maatte, da Huset nedbrændte,
forlade Hus og Hjem og flytte ud i Langebrogade 5«
I en af sine Epistler skriver Holberg om Forhol
dene efter Branden, at man kunde se dem traske i

Skarnet, der nys havde kørt i deres prægtige Vog
ne, og dem bede om Almisse, som tidligere gav den.

I det Mandtal, der bliver udarbejdet efter
Branden over Byens Indvaanore, findes Chr. Hee

gaard, som allerede nævnt, under Øster Kvarter,
sub. 23, og han er her anført med Kone, 2 Børn,
1 Pige, J Svende og Drenge, og hos ham logerer

Nikolaj Ernst Lieger, Urmager, som før Branden
boede i Vimmelskaftet, hos ham Henri oh Teisen,

Student, født i Norge. Niels Qvist, ung Karl,

handler med The, Caffe og Snustobak, hos ham Jo
han Samuel Neander, Barberer, som før boede ved

Tugthusporten paa Graabrødretorv, ialt i Huset
19 Personer. Student Teisen bliver senere Hektor

for Vordingborg lærde Skole, og det er formodent
lig Bekendtskabet med Teisen, der giver Anledning
til, at Chr. Heegaard sætter Sønnen Stephan i Vor

dingborg Latinskole. Om Barber Neander ved man,at
han, da Anna Sophie Hewentlow, Frederik d. 4's

Dronning, efter Kongens Død blev forvist til Klavs
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holm i Jylland, faar Stilling vod hendes Hof som
Livkirurg. - Paa Klavsholm udspilles en dramatisk

kærlighedshistorie mellem Neander og en Hofdame,

der kaldes "den lille Offenbach"; dot udvikler
sig til Barnefødsel i Bølgsmaal, der naturligvis

trods alle Neanders Bestræbelser for at skjule

Sagen bliver opdaget og medfører mange Ubehage

ligheder for det elskende Par. Sagen faar dog en
lykkelig Udgang. Parret bliver lovformelig gift,

og Neander erhverver sig et Barberamt i Helsingør.
I Juni 1755 køber Chr. Heegaard af Assessor

Svend Krag et Hus paa Købmagergade, der betegnes

som liggende mellem Mræmmer Sr« Bloohs Hus paa
den søndre Side og Suldslager Meistels Hus paa
den nordre Side, og han optager aabenbart i denne

Anledning 1736 den 24/12 et Laan paa 300 Hdl. hos
Amtsbarber Bernhard Schnell mod 2. Prioritets Sik
kerhed i Huset paa Nikolaj Kirkeplads, idet her
allerede indestaar en 1.Prioritet til Adrian Paug

paa 900 Hdl.. Iteste Aar maa han igen ordne sig med
et større Laan, idet han den I5.April 1737 udsteder

en Panteobligation saelydende:

"Jeg Christian Heegaard Borger og Skrædder .....

... Panteobligation til Fru Elise Soavenia Fobs,
salig Admirai Judiohærs Enkefrue, stor 2100 Bdl.

mod Iste Prioritet i et af Assessor Svend Krag
tilkøbt Hus paa Købmagergade, som jeg nu selv

beboer
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Det. fremførea forøvrigt i Panteobligationen, at

der er 8 Jernvinduer, 2 Bilæggerovne og fint Pumpe
vand. Por laanet maa Chr. Heegaard give yderligere

Sikkerhed ved 5« Prioritet i Ejendommen paa Nikolaj
Kirkeplads.

Den tidligere Ejer af Ejendommen paa Købmager-

gade var wPoroolinskræmmer” Frantz Bernt Gynther,
Admiralinde Jtldioher, født Foas var Panthaverske

og satte Ejendommen til offentlig Auktion i Okto
ber 17J1; her blov Assessor Svend Krag højstbydende
og fik tilslaaet Ejendommen for 1752 Ml. i Croner

og 114 Bdl. Courant, hver Bdl. til 96 sk. danske
og det med efterfølgende paa Aastedet forelæste

Conditioner og Forordninger:
1. Huset, som beboes af Debitor Günther og Sr.

Werner, som boer til Leje (Werner er Urte
kræmmer og har tidligere boet paa Hj. af
Closterstræde i en dor liggende 1728 ned-

brændt Ejendom ) er til Salg saaledes som det
af Sr. Galsohiøt, Underfoged og Vurderings

mand under 7« Aug. 1751 har beskrevét det.

2. Angaaende Skatter og Contributioner betales
de efter Miohelsdag 1731 ?f Køberen, altsaa
fra 29.September.

Angaaende Købesummens Betaling.

4. Og naar Kiøberon beviser saaledes at have
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præsteret sit Kiøb og efterlevet disse Con
ditioner, saa tilstaaes der hannem et forme

ligt Auktions-Skiøde at maa meddeles paa
hands Bekostning, samme Hus jordfri Grund og

Ejendom bestaar efter forberørte VurderingsForretning til Gaden udi fire Fag 3 Loft

højt med Qvist over 2 Fag, frie Stolper til
begge Sider, alt af Mur og Bindingsværk,som
forneden er indrettet til Kramboe med nogle

Reoler og Hylder, i Gaarden et Sidehus paa

lli Fag, J Loft høj med en Qvlst over og

af Mur og Bindingsværk, endnu et Baghus paa

4 Fag, 2 Loft højt med Hælder under, et
maadeligt Gaardsrum belagt med Vandklinker
og Brostene. I Værelserne 4 Jern-Vindkak-

kelovne med Murværk og videre nagelfaste
Pertinentier, som samme Hus med rette til

hører, alt efter forommelte Vurderingsfor
retnings udførligere Formelding.

Thi skal

da dette Hus tilhøre ............ mervelbaarne
Hr. Assessor Svend Krag og hans Arvinger.

Aotum Hafniæ d. 7 »Januar 1732.

S.M.Huus
Auktions Direkteur.
1735 sælger Assessor Svend Krag Huuset til Chr.

Heegaard, hvilket fremgaar af Københavns Bytings

Skiødeprotokol Nr. 3 1735-37 fol. 5Ô7, men Skødet

&
først tinglyst Mandagen den 18.November 1737

og er saalydende:
Nr. 8.

8 Hdl.

Jeg Svend Krag, Kongl. May

Commeroe-

Assessor og Proourator ved Højeste-Net klen

des og gjør herved vitterligt at have solgt
skiødet og afhændet, saasom jeg og hermed
fra mig og mine Arfvinger aldeles sælger,

Skiøder og afhændar til velfornemme Chr.
Heegaard, Borger og Skræder her i Staden,

et mit tilhørte og paa Kiøbmager-Gaden

imellem Kræmmer Sr. Bloohs paa den søndre

og Guldslaar Meisters paa den nordre Side,

deres Huuse beliggende Huus jordfrie Grund
og Ejendom bestaaende af ........ .(Her følger

don samme Beskrivelse, som er gengivet oven

for, og den slutter med:) ”item ffersk Pumpe

vand i Gaardon med Opstander og behørig
Pump Redskab efter videre Auktionsskiødes
Formelding af Dato d. 7» Jan. 1732» saa er

og tillige overalt i Værelserne 8 Jernkak
kelovne, hvoraf en staar paa fire, en paa

2 Messingpiller med Tromler og behørige

Høer, samt og en indemuret Kaaber Kiedel
med Jerndør for, hvilket Huus med alle vi

dere tilhørende Apartinentier muur og nagel
fast efter denne Dag skal tilhøre Sr. Chri-
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stian Heegaard og hans Arfvinger som hand og
de maa til Arf og Eje nyde og besidde, bruge*
eje og beholde som et frit og frelst Køb.saa-

som hand for samme Huus-Kiøb haver givet og

gjort mig fuldkommen Fornøjelse, idet han til
højædle og velbaarne Fru Admiralinde Jiidljher

pea mine Vegne har fornøjet og betalt hende
med Toe Tusinde Et Hundrede og Fyrgetiuge Bix-

daler Croner og Curant, Frikiender jeg mig el
ler mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel,æt

eller ffeBttighed til eller udi fornævnte Huus
eller Grund efter denne Dag at have eller derudi at ville have i nogen Maade, derfor maa

og dette mit Skiøde læses til Tinge uden fore-

gaaende Kald eller Varsel, naar Sr« Heegaard

behager,-Til Bekræftelse under min egen Haand
og Signet. Kiøbenhafn d. 9.Juni 1735« Sv. Krag.”
Paa dette Tidspunkt har Chr. Heegaard vistnok
naaet sin Lykkes Tinde, han staar som Ejer af

to københavnske Ejendomme, og han tituleres i
Skiødet velfornemme Borger Sr. Heegaard, hvilket
jo lyder meget tiltalende; men man kan ikke undgaa at lægge Mærke til, at han har stiftet en ef

ter Forholdene betydelig Gæld for at faa dette

Køb bragt i Orden.-Den nævnte Admiral Judiohær

er Søn af Magister Søren Povelsen Judiohær Gothlandus, der var født paa Gulland 16.Maj 1599»hvor

èl

faderen Povel Sørensen var Præst. Magister Judi-

ohær var Sektor for Vordingborg lærde Skole fra
1627 til J5 °g fra 1637 Præst i Slangerup og se

nere Provst i Liunge Herred, han er død 1668.

Chr. Heegaard fortsætter altsaa sin Virksom

hed paa Kjøbmagergade, som formodentlig allerede
den Gang var et bedre Porretningsstrøg end Kvar

teret ved Nikolaj Kirke, han har forøvrigt boet
paa Kjøbmagergade tidligoro, for ved en Barne-

daab i Heiliggeistes Kirke i Deobr. 1725» hvor
Bagersvend Niels Pedersen fra Proviantgaarden udi

Endeløsstræde og Kirsten Nikolasdatter har Barn
i Kirke, der døbes Nikolaj, nævnes følgende fad

dere: Otto Lösche Brøgers Hustru i Compagnistræde, Madam Venstrup hos Krigskommissær Seohmann,
Christian Stephenson, Skrædder fra Kjøbmagergade, Peder Krog, Knapmager udi Endeløsstræde og

Peder Henriohsen, Ungkarl.

Da den sidstnævnte anføres som Ungkarl, maa
man antage, at Chr. Heegaard paa dette Tidspunkt
er gift, hvilket ogsaa er det sandsynligste,idet
han allerede i April samme Aar lever Mesterstyk

ke og løser Borgerskab.-Jeg bemærker dette, fordi
det hidtil har værot umuligt at finde,hvor og

naar han er blevet gift, uagtet detto har været
eftersøgt for Aarone I72O-26 1 samtlige køben

havnske Kirkebøger, en Del fynske Kirkebøger,baa-
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db i Købstæderne, i Rugaards Amt samt Rudkjøbing
ikke at forglemme, og da Chr. Heegaard sonder sin

Søn i Skole i Vordingborg, kunde det tænkes, at

Kamillen havde Slægtninge der, derfor har jeg og
saa udstrakt Eftersøgningen til denne By og nogle

omliggende Sogne, men uden Resultat«
I københavnske Skatte-Mandtal for 1725-27 i
frimands Kvarter, Lille Helliggeistesstræde 9

findes anført Christian Stephenson, Skræder paa
Salen betaler 2 Mark. Det kan selvfølgelig dra

ges i Tvivl om den hor nævnte Skrædder er iden
tisk med vor Stamfader, men da han ikke er nævnt
1 Skattornane Gallet for 1725, aom boende i Lille

Helliggeistesstræde, hvad han heller ikke skulde,
da han paa dette Tidspunkt bor paa Købmagergade,

og da Heegaard Navnet i Skrædderlaugets Protokol,
der er paabegyndt I727 synes at være tilført se
nere end den egentlige Indførsel, er der noget,

der taler for, at det er vor Stamfader, der fra
Kjøbmagergade er flyttet til Lille Helliggeistes-

strædo og "derfra til Nikolaj Kirkeplads.

Assessor Svend Krag, af hvem Chr. Heegaard

køber Ejendommen paa Købmagergade, er aabenbart
en alsidig forretningsmand, thi foruden Ejendoms

handel og Prokuratorvirksomhed varetager han og

saa i en længere Aarrække Renholdelsen af de
københavnske Gader, en vistnok meget fortjenst

fuld men ret brydsom Opgave, dor herskede nemlig
paa denne Tid ot utroligt Griseri paa de køben

havnske Gader, Byens Folk benyttede dem bogsta
velig talt til Losseplads, saa det or ikke uden
Grund, at Holberg taler om at traske i Skarnet.

Ved Oprensning af en lille Gade ved Kgs. Nytorv
fandt man saaledos den oprindelige Brolægning

skjult under et Par Alen formuldet Affald. Da
disse Tilstande ret naturligt ikke kunde fort
sættes, idet de var alt for farlige for Sundhe

den, fik man ansat Gadofogedor, der skulde sørge

for Renholdelse, dette førte til, at Affaldet
blev fejet sammen i Bunker, men disse Gadefoge-

der har aabenbart ikke haft tilstrækkelig Myndig
hed til at kunne beordre Bunkerne fjernet, den,

der havde Hest og Vogn, vilde selvfølgelig ikke

køre sin Nabos Affald bort, og Naboen, der ikke
havde Hest og Vogn, beklagede sig over, at Vognmændene var altfor dyro, det kunde ikke betale

sig at lade dem fjerne Affaldet, førend der var
fuldt læs til on Vognmandsvogn. Dotte heldige Re

sultat naaede man imidlertid saa at sige aldrig,

Bunkerno blev forinden spredt over hele Gaden,og
saa kunde det ret forstaaeligt med Rimelighed ik
ke forlanges, at man skulde fjerne det Snavs, der

i Virkeligheden var kommet fra Nabo og Gonbo.
For at raade Bod paa disse uheldige Forhold
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blov dør oprettet ot saakaldt Bonovationsværk,som

anskaffede de fornødne Vogne og Karrer til Affeldets Bortkørsel, og Assessor Svend Krag faar Stil

lingen aom Benovationsinspektør. I Aaret I718 klager
han over, at Byens Borgero misbruger Benovationsvær

ket paa forskellig Maade ham til største Last og Om

kostninger, idet de f.EkS. trakterer hans Folk med
01 og Brændevin for at faa dem til at bortkøre Ting,
aom er ham uvedkommende, hvilket fører til Liderlig

hed og Dovenskab, som sinker Arbejdet, som de endog
ofte helt forlader, uagtet han gagerer dem med 4 Rixdaler maanedlig, foruden at han beviser dem anden

Godhed.- Svend Krag er Benovationsinspektør til 0.1726.
Ejendommen paa Købmagergade har ligget mellem 0stergade og Silkogade, Hoegaard ejer donne Ejendom til

sin Død 12* Aug. 1745* Hans Enke, Margrethe Hansdatter
sælger Ejendommen til Poroolænskræmmor Chr. Esmaroh

ved Købekontrakt af 16/12 1745, Skøde af I0/6 I746,

tinglæst 13/6 1746, Købesummen andrager 24OO Bdl.D.O.
Efter den generale Opmaaling var Ejendommen af føl

gende Størrolse:
Købmager Kvartor GI. Nr. 28 Christian Heegaard,

Nyt Nr. 26 Christian Esmaroh
Bredde mod Købmagergade 8 Al. og 8 Tom.

Dybde

44 Al.

Bred mod Gehoimeraad Sohulin 6 Al. 11 Tom.
senere Efterslægtens Gaard.

Ganske Kvadr?, t indhold 332 II/48 Al?
Gadebygning

89 14/24 Al.2

Indbygning

172 I5/48 Al.2

Gaardsrum

7^ 8/24 Al.2

Ejendommen fik vod Matriklen af 1806 Matr. Nr.
23 Gade Nr, 6.
1736 dør Chr. Stoffenson Hoegaarda Søster, Karen

Heegaard., hun bliver efter vor Frue Sogna Kirkebog

begravet paa Kirkegaarden Linden d. 3/4 1736 °S hendea
Alder angives til 21 Aar, altaaa er hun født 1715*

Er min Antagelse rigtig, at Chr. Heegaard or født
1681, or der jo en betydelig Aldersforskel mellem de

2 Søskende, dot er for saa vidt ogaaa mærkeligt,at

der ikke har vist sig andre Søskende, men ved de Lej
ligheder, hvor man kunde vente at træffe dem, har de
i hvert Fald ikke vist sig paa Skuepladsen. Karen og
Christian er muligvis kun Halvsøskende, Stoffonsnav
net nævnes i hvert Tilßeldo ikke i Forbindolsc med
hende.

Der levor forøvrigt i donne Periodo i København

forskellige Personer, der bærer Heegaard Navnet.
Aar 1705 d. I3. Marts begraves fr? Frue Kirke Hans

Olesen Heegaard, 40 -^ar @1« islandsk Købmand.
1728 Søren Hogart tilforn Skolemester med Kone
og Barn i Lille Strandstræde.

Christian Pedersen Heegaard, Kok hos Storkansle
ren Grev Holstein i Vingaardsstræde, han er gift med
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Anna Clausdatter Loll, Han dør 1729, 40 Aar gi. og bli
ver begravet paa vor Frue Kirkegaard d. 12. Aug.,hans

Enke bliver 1766 d. 11. Aug, begravet sammested 83 Aar

gl< Ler er oprettot Skiftebrev efter dem, og et I729
oprettet Testamente, hvorefter den længstlevende sid

der i urørt Bo. Ægteskabet er barnløst, som eneste
Slægtning nævnes Konens Søster Margrethe Loli, der er

Enke efter on Gartner Christian Hohd.
1732 begraves efter Vor Frue Skoles Ligbog:
M. Heogaards Barn li Aar gi. Nikolaj Kirkegd. i Ugen
fra d. 1.Februar. Det er uvist om dot foran Heegaard
anførte M, vedrører Mandons Fornavn eller betyder Mon

seigneur.
1763 d. 21.April begraves Thehandler Jons Pedersen

Heogaards Barn fra Kattesundet., Han menes født paa Fyn
o. 1725, or gift med Metto Kirstine Bang og er død paa

Frederiksberg d. 5> Soptbr. 1784» Her ejer han en Del
af en Ejendom, dot saakaldto Humlevænge, den bliver i

1795 tilskødet en Murermester Johan Martin Qvist.
1764 i Ugen fra d. 3. Nov. begravet S. Heogaards

Barn fra Bredogade 3i Aar gi, N, Kirkeg. S, betyder hor
uden Tvivl Seigneur. Der anførte Hoegaard er uden

Tvivl Ferdinand Anton Hoegaard, der er født o. 1730

i Larvik i Norge, Søn af Ole Christian Heegaard og
Hustru Anna Ceoilie Bang. Olo Heegaard er Amtsfor

valter og Foged i Larvik.
Ferdinand Anton dør i København 1798, en Broder

n
til ham Hana Jørgen Heegaard, født i Larvik 1740 «r

Forvalter ved Basksviks Jernværk, senere ved Frissø

Jernværk, gift med Anne Johannesdatter Møroh, der er
født i Sandefjord 22/5 1738, død i Larvik 27/2 I789,
han er død samme Sted 15/12 1786.
I759 d. 5« Dsobr. bliver Skipper Justlnus Chri

stensen Heegaard gift med Catharina Stepping.

Foruden vor Christian Heegaard har der været en
anden Skrædder i København af samme Navn, Hans Chr«
Heegaard, han findes i Kop, Heate og Carosseskat

for 1743 som boende Sot. Annæ Vester Kvarter, Adel
gade Hr. 241 A., der tilføjes:“fattig**, han findes

ogsaa i Skrædderlavets Indtegningsprotokol for Dren
ge. Han kunde muligvis være Søn af Skrædder Hans San

sen Heegaard i Landemærket (1659).

I Melløse i Nordsjælland lever omkring 1720 en
Hans Jensen Heegaard, han er Skoleholder, første Gang

gift o. 1720 med Anna Cathrine Bysmand, 2. Gang 0.
1753 ®ed Anne Cathrine Lennetsdattør, der er flere
Børn af begge Køn, en Søn Jens født o. 1739 gift

1764 med Elisabeth Niolsdatter, død 1778» er Far
ver i Helsingør. En anden Søn Niels, der er født

1745, bliver Farver i Hobro. Forøvrigt nævnes allere

de 1734 som bosiddende i Helsingør, en Farver Niel
sen Heegaard. 1673 faar en Basmus Nielsen Hegaar,
Soldat 1 Helsingør, døbt en Søn Andreas.
I Trinitatis Kirke i København bliver Laurits
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Heegaard 15 Aar gi. konfirmeret à. 4« Oktober 1772,
Søm af Poul Heegaard, Copist i Caneolliet, maaske i-

dentisk med Poul H., der tidligere er omtalt som Ri

defoged paa Margaard paa Fyn 1755-5Ö»

I Petri Kirke, Kbhvn., or i April 1786 konfirmeret
Johanne Christine Hegaard, Gartnerdatter. I789 samrno

Kirke i Oktober Cornelia Hegaard, Fader Spitsenkr.

1790 i April konfirmeret Peter Simonsen Hegaard,
Kantuskraaners Sohn.

De sidstnævnte er øjensynlig Bopræsentantor for

nogle tyske Heegaard-Familier.

Vor Chr, Heogaard har d. 3. Maj 1735 Barnedaab i

Nikolaj Kirke, i Kirkobogon or indført: Christian
Heegaard, Skrædor ved Kirkon og Margrethe Hansdatter:

en Datter kaldet Ide Lisbeth. Fadd: Jons Pedersen,
Glarmester ved Kirken, Matthias Østhmend, Snodker,

Gothersgade, Scheel Kraok, Prokurator, logerer her

ved Kirken.
Mad: Margretho Zidvart Cammermejer, Skrædors Hustru

paa Østergade.
Jomfrus Anna Maria Danohell hos hendes Fader Povel
Danohell, Klooher her vod Kirken.
Donne Dattor maa være død kort öfter, for 1 Febru
ar 1738 har Ægteparret igen Barn i Kirke, der døbos

mod omtrent samme Navn:
1738 d. 28. Februar Christian Heegaard, Skræder
paa Kjøbmagergade og Margrethe Hansdatter, en D.k.

IS.
Ide Elisabeth.
Fadd. Becoher Kjøbmand ibid.

Leutnant Schindel ibid.
Selstrup, Brygger paa C.hevn.
Hans Hustru og dennes Syster.

To Aar senere bliver Familien igen forøget med en
Datter, der bliver døbt ogsaa i Sot. Nikolaj Kirke d.

JO.December 1740 og faar Navnet Louise.
Fadd, Michel Becohel Beccher, tørréts-Kræmer ibid.

Peter Stender, Grovsmed i Laxegaden.
Mag. Thestrup, Studiosus, ibid*
Madzrne Mariane Brinohman, bemeldte Beechers tør

rets Kraemers Hustrue og

Jomfru Elisabeth Petersen, Glarmesters Datter paa
Amager Torv.
Denne Datter er ogsaa død som Barn.

Af vor Frue Skoles Liigbog, der føres ugevis, frem
gås r det, at Eleverne 17J7 i Ugen fra d. 12. April
har sunget ved Begravelse af Chr. Heogaards Barn paa

Nikolaj Kirkegaard. *• *
Barnets Alder opgives at være 2 Aar, og det maa

eltsea være den i 1735 døbte Ide Lisbeth.
1746 i Ugen fra d. J. Decbr. findes Indført:

Kø bma ger gade Christen Heegaarda b. 4-^ A. Nik.Kg.
Ansættelsen af Alderen er ikke nøjagtig. Barnet
maa være den 1 1740 døbte Louise, der er blevet knap
6 Aar gi«, hun nævnes heller ikke i 1747» 4a Børnene
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efter deres Moders Bød er samlede ved Boets Forseg

ling.

Ifl. Københavns Bytings Skiøde-Protokol 1744-45 Nr.
7»fol. J55» sælger Chr. Heegaard sin Ejendom ved

Nikolaj Kirke i Juni 1745 til Bogbinder Helmuth,
Skødet er dateret d. 21. Juni og saalydende:
"Jeg underskrevne Christian Stephenson Heegaard

Borger og Skræder udi den kongl. residents stad Kø
benhavn kendes og hermed for alle vitterliggjør, at

jeg af frie villle og velberaad hu saa og med kiære
hustrues villie og samtykke haver solgt og afhændet,

s aa s om jeg nu sælger og e fhænder fra mig, min hustrue

og begge vori8 arvinger til ærlig og velagtet August
Hendrioh Helmuth, borger og bogbinder her sammesteds

hands hustrue og begge deris arvinger OGt mit tilhø
rende huus boliggende ved Sot«; Nikolaj Kirke jord

frie Grund og ejendom imellem Sr. Christen Morten
sen Spormagers Huus paa den ene Side og Jens Peder
sen Giarmesters Huub paa den anden side med frie
stolper paa begge sider og fiire derudi værende Jern

kakkelovne, deraf de tvende bilægger-ovne, dend ene
8iiret med Ôte messingknapper og staar paa 2 messing

piller, hvilket fornefnte mit Huus med liden gaards

rum som det nu forefindes udi lengde og bredde op
pe og nede bygte begrebne og indtegnet er efter
8eniste d. I9. December til mig selv ergangne Skiø
de og stadskonduktørens elenmaal af dato 12te Juni
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1728 Intet deraf undtaget 1 nogen maade, bemeldte
ar. August Hendrioh Helmuth hands hustrue og beg

ge doris arvinger skal have nyde bruge og beholde
til evindelig frie cjondomb, særdeles da han for
den fulde kiøbosumma haver gjort mig rigtig og good
fornøjelse, hvorfor han og maa gøre sig samme saa

nyttig som han bedst vil og kand, saa lover jeg og
hermed tilforpligter mig og mine arvinger at skal

frie frelse hiemble og fuldkommelig tilstaa sr»
August Hendrioh Helmuth hands hustrue og begge de-

ris arvinger bemeldte mit huus, grund og bygning
efter adkomst-brevets videre formelding, som fore

skrevet staar fri for hver mands tiltale i alle
maader, og dersom det saa skoede, som dog ikke for
modes, at berørte huus eller noget dets tilhørende
blev sr. August Hendrioh Helmuth hands hustrue el
ler arvinger ved nogen domb formedeis min vanhiem-

mels skyld afvunden, da skal jeg eller mine arvinger

darfore giøre hannem og arvinger goed fornøjelse

i dend sted, saa hand og de derudi skal være sa

gesløs, til hvilken ende Sr. August Hendrioh Helmuth

tillades dette kiøb og skiødet til Københavns Byting

til læsning protokolering og paaskrivning maa og
kand antages uden kald og varsel til mig derom et

give.

Dette til stadfæstelse haver jeg samme mit udgiv

ne Skiøde med egen haend underskrevet og mit sæd-

Zâ

vanlige signsttc hostryeht, venligon embedet neden«
skrevne 2do gode mend dette med mig til vitterlig«

hed at underskrive og forseigle.
Kløbenhavn, d. 12. Juni 1745

C« St. He edgaard
(L.3. )

Til Vitterlighed:
Johan friderich PlUn
David Bang.”
Om det er Sygdom eller økonomiske Vanskeligheder»

der giver Anledningen til dette Salg er uvist, maa«

ske begge Dole,for allerede 2 Maanedor efter at
Skøde er underskrevet afgaar Christian Heegaard

ved Døden d. 12« Aug., og det viser sig,da Boet
skal gøres op, at hans økonomiske Stilling ikke er
god, det fremgaar af følgonde Skifte-Slutning, der
or opbevaret 1 landsarkivet.

Kbhvns. Skiftekommission
Skifte- og Sessionsprotokol 1753-5°
Side 5J3.
Skifte Slutning efter
Skræder Christian Stephansen Heegaard.
Anno 1745

6. Oktober blef foretaget Skifte

slutning efter Christian Stephanien Heegaard Skrä

der, som den 12. Augustij sidst afvigt ved Døden er
afgangen hos Snokon Margrethe Hansdatter boende

paa store Købmagergade til Efterretning for hende

og deres 7 sammenhavendo Børn, for hvilke Johan

Jaoob Dinok er anordnet formynder, som var tilstede,
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hvoroftor Boens Formue blef befunden at beløbe

2204 rdl. 5 m* Derimod Boets skyldig Qæld 2345 rdl.
3 mark 14 sk.» saa at oi noget for don si. Mands

efterlevende 7 Børn kan falde at arve. Og som ingen
af Creditororne for deres fordringer forlangende

noget Udlæg» sa? blaf Skiftet sluttet.
Chr. Heogaards Enke fortsætter forretningen» men

sælger Ejendommen paa Købmagergade, hvorved hun sy
nes at have haft nogen Fortjenesto, saaledes at den
økonomiske Status er nogot bedre ved hendes Død,

som indtræffer omtrent 2 Aar efter Mandens. Bm er

begravet i Ugen efter d. 24« Juni 1747 og ligosora

sin Ægto fælle paa Sot. Nikolaj Kirkogaard, og Disolp-

lene fra Vor Frue Skole har i begge Tilfælde faaet
1 Hdl. for at synge vod Begravelserne.

Den 28. Juni bliver der foretaget Annotation og
Forsegling, hvilket fremgaar af Københavns Skifte
kommissions Forseglingsprotokol 1744-40 Side 674

f. saalydende : Anno 1747

2Ô. Juni var Bettens

Middel vod Fuldmægtigs efter Hans Jacob Lange Sned
kers Begiering forsamlede udi Kræmmer Christian

Esmarohs tilhørende Huus paa Købmagergade for at
foretage Annotation og Forsegling efter Margrethe

Hansdattør forhen afdøde Christian Heegaard Skræd

ders efterleverske, som der lille je var boende og
efter Beretning nylig ved Døden afgangen.

Imidlertid var ved Forretningen tilstede Heqvi-

8o

ronton og Hustru, som or Søster ill don afdøde

Kone, samt Hans Sørensen Rodwaldt, der har for es tap. et don salig Konos Værksted som Skræddersvend,saa
var og tilstede den Afdødes efterladte 6 Børn, nem

lig Steffen 24 Aar, Christian gl. 15 Aar, Anne Ma
rie gi. 20 Aar, Kirstine gi. 16 Aar, Anne Sophie

gi. i 12te Aar og Elisabeth gi. 10 Aar, endelig
var tilstede Fogedtiener Lars Halvorson, hvor dor

blev forrettet og forefundet følgende:

1 Spell i

sort Hamme, 1 lidet Bord paa Krydsfoed, 2 Qvisidoner,

6 hvide Gardiner og 3 Capper, 2 forgyldte lædersStoelo, 2 do Taburotter, 3 Ryd siædors Stools, 1
indlagt Dragkiste forseglet, 2 Skilderier, 1 Skab-

Song med stribet Dantzigortøjs Omhæng, 1 Stue Uhr,
6 Tin Fade, 18 Tin- Tallerkener, 1 Tin Tho-Potte,
1 lidon Kaaber Kiedcl, 1 stoer dito, 1 Kaebber-Pot

te, 1 Malmgrydo, 4 Messing Kiedler, 1 Kapbbor-Dør8lag, 1 Messing Caffe og Mælkekande, 2 Messing Bord

Grandtzo, 1 Kaabbor-Deokofad, 1 do Fyr-Fad, 2 Mes
sing Lyse-Plader, 1 Messing Fyr-Booken, 1 Kaabber
Thee-Kledel, 1 Messing Fyrfad, 2 Messing Lyse-Sta
ger, 2 do Rive-Jern, 1 Tin-Skaal, 1 Kaabbor Æble-

Skive-Pande, 4 Jern-Gryder, 2 Trefødder, 1 Rist.
1 Presso-Jern, 1 Værkstedsbord, 1 Bord med 2
Fløje, 1 gi. Slag Bonok, 1 gl. Stool, 1 gi. Skab,
2 Dyner, 1 Pudo, 1 Par Lagon,4 Guldlæders-Stoole,

1 Speil med forgyldt Rammo med Crone, 1 Skriv-Cha-
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tol, 8 hvide Gardiner med 4 Capper, 1 lidet Bord

med Teppe, 1 Throne-Seng med guule Baskes-Gardiner,
2 Dyner, J Buder, 1 Par lagen, 1 lidet Bord paa

Kryds Fod, 3 Dynor» 2 Hovedpuder, 3 mindre dito,
1 Par Lagon, 1 Stand-Seng, 2 Dyner, 2 Hovedpuder,

3 mindre dito, 1 Par Lagen, 1 Stand Seng, 2 Dyner, 2
Hovedpuder, 3 mindre dito, 1 Par Lagen, 2 Dyner,

2 Puder, 1 Par Lagen, 2 Dyner, 1 Pude, 1 Par Lagen,

1 Dejetrug.
Derefter erklærede samtlige tilstedeværende,

at de ej vidste noget videre at angive, Stervboet

tilhørende. Thi ophørte Forretningen og heroer herved
til videre.
Saaovertager Sagfører Tilmand Ewertsen Boets

videre Behandling, og det viser sig, at der er du

biøse Fordringer til et Beløb af 404 Hdl, og 15 Mark,

som Fogedtjener Lars Halvorsen forsøger at faa be
talt, han synes Imidlertid ikke at have haft noget

Held med sig for ved Boets Slutning 1 1750 figure
rer det samme Beløb paa Tilmand Evertsens Opgørel

se som dubiøse Foråringer, og det overdrages til

Årvingerne selv og deres Formynder og Onkel Snedker

Lange at faa disse Penge indkasseret.- Under Boete
Behandling er Sønnen Christian blevet konfirmeret,

hvilket har medført en Udgift paa 3 fidl.

Boets hele og sikre Formue beløbør sig til 239
Bdl. 3 Mark og 13& Skilling, den skyldige Gæld samt
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andre af Sagføreren præsterede Udgifter beløber
sig til 160 Rdl. 5 Mark og 5 Sk., hvortil kommer

de Hotten tilkommende Salærer, som andrager 16 Rdl.,

hvorved Boets samtlige Udgifter kommer op paa 199
Rdl. 2 Mark og 5 Sk., og Boets visse Formue beløber

sig herefter kun til 40 Rdl. 1 Mark og 8 Sk., som

falder i Arv til Børnene; men da det er oplyst, at

de J ældste Børn, medens Forældrene var i Live har

faaet en Del Gods og Sager paa de udtrykkelige Vilkaar, at deres Søskende derimod skulde nyde Jævnet,

saaresolverer Retten, at Arven alene skal tilfalde
de 3 yngste Børn, Sønnen Christian, der nu er 18

Aar, faar en Broderiod eller ^Delon 20 Rdl. 12-£ Sk.,
hvorfra dog trækkes de 3 Rdl., hane Konfirmation

har kostet. Anne,Sophie øg Elisabeth faer hver on

Søsterlod 10 Rdl. 6 1/8 Sk., desuden faar de hver
en Sølvske, formodentlig en Daabsgave, der siges i

Skiftebrevet, at den er fra døres salig Moder.
Saavel de 3 Søskendes Arvelodder, som de 3 Sølvskeer tages midlertidig i Forvaring af Overformyn
derne paa Høy og Velædle Magistratens Vegne, som
iagttager det fornødne til Myndlingernes Beste og

Sickorhed,
Naar Stoffens Alder vod Forseglingsforretningen
d. 28.Juni 1747 angives at være 24 Aar, maa dette
bero paa on Misforstaaelse, efter alle andre Kilder

er han født 1726 d. 24.Juli og altsaa vod Moderens

Død i 1747

21 Aar gl.» Hvad de andre Børn an-

gaar, har jeg fra min Jfetter, Professor Poul Heegaard,

der var bosiddende i Oslo, faeet følgende Oplysnin
ger:

Den ældste Datter, Anne Marie bliver d. 25. Okt.
1752 viet i Holmens Kirke i Kbhvn. til Undergraver
Mandrup Sohuman. - Anne Margrethe Kirstine er fra

1753’57 Kammerjomfru paa Vallø, men bliver d. 18/11

1757 gift med Forpagter Haegen Petersen, Holmegaard,
Olstrup, han maa være død kort efter, for allerede
i 1758 d. 4/8 bliver hun i Olstrup gift 2.Gang med
Jena Astrup, som er Ejer af Eskildstrup 1 Sydsjæl-.

land. I dette Ægteskab er i Tiden fra 1759 til 1771

7 Børn.- Om Christian, født 1732, vides kun, at han
er konfirmeret i Heiliggeistes Kirke d. 5/4 1750,
hans senere Skæbne er ukendt.

Anne Sophie bliver 1758 gift med Mads Hostook
Sohierner, studiosus, hun bor 1787 som Enke hos Sø
steren paa Eskildatrup, hvor hun dør 55 Aar gi. og
bliver begravet d. 29/6 ifl. Førslev Snesløse Kirke

bog. Ide Elisabeth opholder elg ogsaa paa EskiId
strup og bliver herfra gift d. 1/10 1773 i FØrslev

Snesløse Kirke med Guldsmed Georg Kruse i Vording
borg.

Steffen Heegaard, vor Stamfader, bliver i sit I4.
Aar sat i Vordingborg latinskole. Henrik Heegaard
mener i sin Bog: ”Udtog af en Slægtsbog" at Grunden

hertil maa søges i Familiens Bekendtskab med Skolens
daværende Rektor, Henrioh Teisen, der uden Tvivl er
identisk med den Student af samme Navn, der efter

Københavns Brand 1728 er indlogeret hos hans Fader.
Dette er rimeligvis ogsaa rigtigt, dog kan det tæn
kes, at Steffen har haft Slægtninge i Vordingborg

eller nærmeste Omegn. Sagen er nemlig den, at det
2. fynske Hytterergiment, hvorunder hans formentlige

Bedstefader Stoffen Hytter stodtifl. Vaupel ”Den
danske Hærs Historie” gentagne Gange baade i 1707
og 1714 öfter at være stærkt medtaget 1 Krigen med

Sverrig, bliver ført til Vestsjælland og blandt an

dre Steder ogsaa indkvarteret paa Godser i Vording

borg Amt for at blive bragt paa Fode. Utænkeligt

er det derfor ikke, at Steffen Bytter efter at væ
re aftakket har henlevet sine sidste Aar i Vording

borg eller dens Omegn; jog har dog ikke fundet no
get, der bestyrker denne Tanke.

Magister Henrioh Toysan tiltræder Rektoratet 1
Vordingborg i Maj 1758. Han var kendt ved universi

tetet som en udmærket Docent, især i Mathematik og

Hebraisk. Han interesserede sig ogsaa for Astronomi,

hvori han underviste, ikke alene i Klasseværelset,
mon ogsaa ved paa klare Aftener at føre Disciplene
ud paa aaben Blads og beskrive dem do fornemste Kon

stellationer, og han lærte dem at beregne Søndags

bogstavet og beregne de bevægelige Festor for hvert

s

Aar.

Skolena Disciplin var under Toysen saa slot, at
ingen Uge hengik, uden at der ferieredes halvanden

Dag, da Sektor havde ladet den Skik tag« Overhaand,
et Byens Borgere, ja endog Tjenestepiger, bade Dis

ciplene Forlov. Desuden var Eleverne kun en kort
Tid beskæftigede, 2 Eftermiddage om Ugen, og paa
Srund af denne lediggang fik Elevorne Afsmag for
Arbejde og forfaldt til Adspredolser, der var for

dærvelige for Sæderne, Kortspil om Vinteren, Kegle
spil om Sommeren, fik Smag paa de sletteste Perso

ners Selskab og forte denne Smag med sig til Univer

sitetet. Saaledes omtales Forholdono vod Skolen i
”Historiske Efterretninger om Vordingborg Latinsko

le”, udarbejdet 1825 af Skolens Hektor I. Suhr.
Disse Oplysninger om Forholdene i Skolen er fundet

i Professor Jaoob Badens ”Levnet", han var Slev 1

Skolen fra 1744’50» altsaa et Par Aar sammen med
Steffen Heegaard. Baden skriver, at Teysen ikke hold
tes for at have synderlig Styrke i det Latinske,men
han havde en egen Save til at undervise Ungdommen

i Sproget, hovedsagelig ved Eksempler, tagne fra
Hübners bibelske Historie. Man faar ogsaa at vide,

at Teysens Havedstudium var Mathematiken, og sjæl
den kom nogen af hans Disciple til Akademiet, som ik

ke angav i det mindste de fire første Bøger af Euklides Elementer, og mange angav flere, og de var
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aaa bevandrede deri, at naar de hørte en Opgave, kun*
de de paa staaende Fod udvikle og demonstrere den.

Kortspil og Keglespil behøver jo ikke at være af det
Onde, mon ikke den gode Professor Baden har været ret
streng i sin Omtale af Rektor Teysen, der aabenbart

har været en frisindet Mand, noget forud for sin Tid.

Stephan Heegaard kom ind i Skolen 1740 og blev
Student 1746, sammen med 2 andre, Carl Frederik Hør
bor og Johannes Piilsmed.

Stephan Heegaard er altsar blevet Student Aaret
efter Faderens Død, hvor de økonomiske Forhold i Hjem

met var alt andet ond gode, og stort bedre var do jo

heller ikke, som vi har set, ved Moderens Død 1 1747»
Stephan Heegaard er optaget ved Universitetet 1746,

og i Studentermatriklen for dette Aar findes han ind
tegnet som Stephanus Heegaard, Orthunggenses, 19 Aar

gi. Præsoptor I.C.Kael; møn som Forholdene hor stil

let sig for ham, har han nødvendigvis meattet afbry

de sine Studier for at tjene til livets Ophold. Sam-

mo Aar hans Moder er død, er han begyndt som Skole
holder i Kjøng, 1749 er lie» flyttet til Hammer, sta
dig 8om Skoleholder, hor maa det formodontlig være

gaaet nogenlunde for ham, for i Januar Maaned bliver

han gift med Anna Margrethe Wettersten, hun er Dat
ter af islandsk Bødker Lars Thoersen Wettersten, bo
ende Prinsensgade paa Christianshavn, hun er født
I73I og saalodes kun 18 Aar gi. Vielsen er foregaaet
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i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn, hvor der er
betalt Copulationspenge d. 4» Januar, og aalve Viel

sen eller Copulationen er foregaaet d. 8. Januar.
Det unge Ægtepar faar 1751 i Hammer døbt en Søn

Christian, som skal være død i Præstø og begravet

d. 29»Septbr. 1771* Det paafølgende Aar 1752 faar

de en Datter Christiane Henriette døbt, hun skal
være blevet gift med en Organist Jesper Thorberg,
Korsør eller Slagelse.
I 1753 er Stephan Heegaard bleven Klokker i Præstø,
her faar han den 17. Januar samme Aar døbt en Søn,

i Kirkebogen er indført 1753»

17/1» lårs Thoarsen,

Fader Stephan Heegaard, Moder Anna Margrethe Wettersten, Sognepræstens Kone Anne Brun Colstrup bar

Barnet, Mf. Generalfisoal Smith, Leutnant Keil,
Tolder Hansen, K.f. Madam Krarup. Introd. d. 4« Marts.

Denne Søn dør som Barn. 1754

åer døbt en Datter

Anne Marie, der formentlig ogsaa er død som Barn.

1755 d» 14* Maj bliver der igen døbt en Søn Lars
Thoer Wettersten, saa den forannævnte af samme Navn

maa formentlig paa dette Tidspunkt være død. Samme
Aar bliver Stephan Heegaard kaldt til Sognedegn for
Høve og Flakkebjerg Sogne, det har formodentlig været

et bedre Embede end Klokkerembedet i Præstø, men

imponerende var Indtægten ikke; on Forgænger i dette
Bnbede meddelte, at hans Indtægt 1749 havde været

60 rdl., ved hans Død 1754 var Boet fallit, hans
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Eftermand, der allerede døde 1755 var ikke bedre
stillet, ogsaa hans Bo var fallit, saa man skulde

ikke synes, at Udsigterne ved denne forandring fra
Klokker til Degn kan have været meget lovende, og

dog forblev han i dette Embede fra 1755 til 1775»
Paa Grund af Brand er der ot Hul i Høve Kirkebog,

saa det kan ikke ses, om familien har haft Storke

besøg i 1756 og 57. mon i 1758 åen 5»^uni har Monsør
Heegaard faaet døbt en Datter«

Kort Tid efter sin Tiltrædelse af Såbedet i Høje,
som vist nok er Sognets rette Navn fra gammel Tid,

kommer Stephan Heegaard i Konflikt med Bymandene,

der beskylder ham for at have forsømt Skolen, for
at have forbrugt dens "Ildebrand" til sit eget Ild
sted, for at have tørret Tøj 1 Skolestuen, lukket

Døre og Vinduer op, saa at Børnene sad og frøs, samt
for at have benyttet Skolestuen til faarestl. Denne
Klage bliver tilstillet Præsten Hr« Saur. Klagen

slutter med "at vi ej vil mere af hans Skolehold
at sige, men rent ud vil sige os fra hannem herved«

Dend almægtigo Gud ved, at det er os højlig fornø

den at sørge for vore Børn, der gaar daglig paa Ga

den og lærer ej ringeste Guds Ord, men snarere Utugt
og andet, som vol muligt er Deres Verærværdighed
bekendt lige saa vel som vi andre.

Gunstig og ydmygne ombedende Deres Velærværdighed ville være os behjælpelig eftersom førommeldt

er skreven hvorved vi forbliver
Deres velærværdige og vellærdes
tjenstberedvilligste Sognemænd.“
Høve d. 2.Nov.1756.

Pastor I Saur skriver :”Mons Heegaard ville herpaa
tegne, hvad han herimod haver at replicere.

Høye, d. J.Nov. 1756. I.Saur.”

"Indbemeldte maa jeg herved kortelig besvare.
Beskyldes jeg for i det Aarstid jeg har været her,

at jeg ikke forsvarlig har forsynet Skolen med læsing vil derfor igjennemgaa mit forhold til Skolen
fra den Tid, jeg blev kaldet her til og til dato.

Der indfandt sig ifjor ingen Børn hos mig førend
Hugsæden var tilende uagtet de af Prædikestolen ad
skillige Gange skeedte Tillysninger, jeg begyndte

da selv at læse i Skolen og læste til Juul, men maa
sige, at Sognamændene vare særdeles forsømmelige 1

at sende deres Børn til Skolen, thi jeg kan med
Sandhed vidne hvilket og den af mig daglig forfat

tede Specification over do 1 Skolen værende Børn

kan bevise, at knap den halve Del af Byens Børn
indfandt sig hos mig, da jeg dog ved Imellem mig

og min Samvittighed,

jeg i de 6 Uger, jeg selv

læste 1 Skolen Intet forsømmede i mindste Maade af

det, mit Embede forbinder mig til, strax efter
Juul antog jeg en Person til Skolen, som læste upaaklagelig til 11 & 12 Dage før Paaske, da jeg gav

ham hans Dimission fornemmelig efterdi ingen Børn

kom i Skolen, thi jeg kan bevise, at han de sidste
14 Dage gik hos mig og havde intet at bestille, des
foruden saa jeg mig i Stand til, især da læsingen i
Byerne cesserede, self at kunne læse i Skolen. Fra

Paaske og hele Sommeren igennem indtil nu har ikke
været et eneste af Gaardmændenes Børn i Skolen, da

de dog ikke engang, men ofte ved Tillysningen af

Prædike Stolen herom ere bievne advarede, hvilket
er Deres Velærværdighed meget vel bekendt, saavel-

8om Bymændenes slette Forhold med deres Børn, idet

de uden Sky holde dem fra Skolen næsten hele Aaret
igennem og siden søge at sætte Skylden paa læreren.

Frugten heraf er denne, at der findes de, som ere
9 d 10 Aar og endda læse A.B.C., jeg anfører her
intet uden det,*som i sig selv er Sandhed; kand man

da af dette slutte, at Børnenes Velfærd og Undervis

ning i deres Saligheds Sag, enten i forbigangne

Tid har ligget eller paa nærværende Tid ligger For
ældrene aaa meget paa Hjerte, som det i Begyndelsen

af deres Klager lader sig tilsyne, sandelig intet
mindre; i Særdeleshed maa jeg højlig undres over

hvorledes Byemændene tør være saa dumdristige at
fremføre den saa aabenbare Løgn for Deres Volærvær-

dighed nemlig: at der ikke er læst mere end 5 ä 6

Uger i Skolen siden Basmus Pedersens Tid, hvilket
sandelig er en grov Beskyldning baade mod min salig
Formand i hans Srav og imod mig, men tillige er en
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saa soleklar Uaandfferdighod, at åen ikke behøver Be
svarelse.

2: har jeg aldrig sagt mig fra Skolen; men val stedt

mit Minde til dens Separation fra Degne Kaldet med

Condition, at Byemændone skaffede mig høj tolbaame

fru Sr svind o v. Holstein og tillige højædle, højær

værdige Hr. Bisooppens som min høje Øvrighed, deres
skriftlige Tilladelse at Skolen for ævl g maattoskil

les fra Degne-Kaldet, at jog maatto entleedlges fra

aid Ansvar for Skolen, ligesom jeg da renoncerer paa
dens Indkomster, som jog da maatte befries for aid

Jtellosskab med don da beskikkede Skoleholder; saalænge dette ikke var afgjort ville og burde jeg self
forsyne Skolen, hvilket jeg og paa forlangende i en

missive til hans Velærværdighed Hr. Provst friis er

klærede.

3: har jeg ikke forbrugt Skole-Tørven til mit Ildstod,
men virkelig ladet den komme Skolen til Nytto, thi

jeg kan bevise, et i afvigte Vinter tilstrækkeligt
blev lagt i Kakkelovnen, men Børnene havde ikke halv

godt af Varmen, formedelst Væggene vare utætte; vel
gav Hr. forvalter Mammson Ordre, at Bymændene skulde
reparere Skolen med Klining og deslige, men de gbde
Mænd ejede alene et Par læs Der, som de lagde i min

Gaard og ligger der endnu.
4: er dor aldrig tørrot Klæder i Skoion uden een Gang,

som var ifjord mellem Juul og Nytaar, da Børnene vare
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h jammat hvorfore jeg og, da en af Byemændene talte
til mig derom, svarede som Sandhed var, at der paa

den Tid ingen Børn var i Skolen; men hvad det angaar,
at jeg skal have brugt Skolen til Faaresti, veed jeg
ikke, hvorfra den Snak er kommet, thi jeg ejer ingen

Faar.
Høye, den 6te November 1756«
S. Heegaard. ”

Til dette Svar bemærker Præsten:
"Saavidt mig kan vedkomme at give min Erklæring
om den forestaaende Klage med sin répliqué, da er det

vist, at der er Skyld paa begge Sider, Sognefolket
har paa deres Side meget uforsvarligen holdt deres

Børn fra Skole uagtet mange offentlige og private
Paamindeiser derom er gjorde; thi fra Degnens Til
trædelse til Kaldet, som var forrige Aar i Julie
Maened, søgte ingen Børn Skolen før henimod Juul,

og det endda kuns faae; fra Nyt-Aar af til henimod
Paaske indeværende Aar, da Degnen holdte en Karl
i Skolen til a<; læse, vare der nogle flere, men dog
ikke nær al Sognets Ungdom; men fra 14 Dage før

Paaske indtil denne Dag har slet ingen Børn været 1
Skolen.

Degnen har paa sin Side formedelst nogle Rejser

til København og Præstø, hvor han søgte Hjelp og
Penge til at reede sig ud af don Vidtløftighed, han

maatte sætte sig udi ved Degne-Kaldets Tiltrædelse,
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ofto været fraværende, og da ingen Skole kunnet hol

de, og dette or saaledes, hvad jeg herudi kan atte

stere.

Høye Præstegaard, d. 8do November 1756.
I. Saur.”
Aarsagen til donne Strid maa aabonbart søges deri,

at Bønderne har ønsket en anden Skoleholder, for ef
ter Præstene Udtalelse or Skole-Striken jo begyndt

samtidigt med, at Stephan Hoegaard i Juli 1755 til
træder Etabedot, og dot synes saaledes ikke, i hvert

Fald ikke fra første Færd, at det er den nye Degn,de
er utilfreds mod, men det mindre gode Forhold mellem

Degnen og Sognefolkot tilspidses efterhaanden, og

Bønderne er aabonbart ikke kræsne ved Valget af de
Midler, de anvender for at faa dores Krig ført igen
nem, At Stephan HoGgaards Interesse for Skolen svæk

kes, naar Børnono udobliver og formodentlig bliver
undervist andetsteds af don af Bønderne antagno Sko

leholder, kan man ogsaa forstaa, og at hans Hejser

til København og Præstø ikko har været Fornøjelses
ture, men har været nødvendige for at søge Hjælp

hos Venner og Bekondto til Itekning af de Udgifter,
han har paadragot sig ved Flytningen fra Præstø,

fremgaar ogsaa af Præstene Indlæg i Sagen.
Det lykkes ikko for Stephan Hoegaard at blive

forligt med Sognemændene, Striden gaar sin Gang,

og i Juni 1756 indgiver Bønderne on ny Klage over

Degnens Skoleholderl. Endon paa Striden bliver, at

Stephan Heegaard frasiger sig Skolen, men forlanger

Skolebygningen, dor tilhører Holsteinsborg, flyttet
bort fra Degneboligen, hvilkot man enes om. Don 9.

November 1758 sender Provat Friis i Skelskør Skole
sagen fra Høye til Biskop Harboo og udtaler i de ind

ledende Bemærkninger, at Degnen Heegaard skriftligt
har reserveret sig at qvlttere Skolen med al sin Ind

komst, kun ønsker han Skolehuset i Degneboligon ned
taget og bortflyttet. Om Parterne Degnen og Bymændeno siger han, at Degnen Heegaard er neohlæssig og
skøtter ikke om at holde Skole, Bønderne er rige og

velhavende og altsac sélvraadige, og at Forvalteren

paa Holsteinborg Hr. Mandssen med al sin Myndighed

ikke formaaer at tvinge dem. Præsten klager ogsaa
over, at den Skoleholder, Bymændone egenmægtig har
antaget, da do ikke kunde enes med Heegaard, er en

omløbende Betler, dor har løbet Landet omkring for
at tigge, ja endog her i Herredet, "han har og,saavidt Jeg har kunnet erfare, aldrig mindste Beviis
eller Skudsmaal med sig enten om sin Altergang eller

anden Christendoms Forhold”, udtaler Præsten.
Sagen er afsluttet d. JOte Juli 1758, og Stephan

Heegaard har ved denne Lejlighed egenhændig tilfø

jet: ”Jag resignerer ved Skolen, men reservation af
min Ret til Sognomændene for dan over mig indgivne
og ugrundede Klage.”
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Hvor stor Indtægt,Stophan Heegaard har maattet give

Afkald paa ved at frasige sig Skolen, ved jeg ikke,
men af on lille Topografi over Vestor Plakkebjerg
Horred, udgivet 1820 af Provst Beyer, fromgaar det,
at Degnens i Brug havende Jord, kaldet Skielskør

Skolejord, i Hartkorn er sat til 1 Td. 7 Skp. og 2
Fk., saa det or mulig denne Jordlod eller Indtægten
deraf Stephan Heegaard har maattet give Afkald paa.
Degneembederne

var i Almindelighed rot vol lønnode,

selvfølgelig ikke alle ligo gode, mon ofto havde Deg

nen en Indtægt,øer svarede til, hvad on Bondegaard
kunde indbringe. Degnens Arbejde var ikke overvæl
dende, men var hovedsagelig Kirkotjeneste paa Søn-

og Helligdago, hvor han inden den egentlige Gudstje
neste skulde bibringe do Unge deres Børnelærdom, Ka

tekismus og de aim. benyttede Salmer. Dot var dog

kun Ungdommen fra selve Kirkebyen, der skulde møde
i Kirken. Degnen maatte ud i de andre Sognebyer,hvor

Børnene saa blev samlet i on af Gaardene til de saakaldto Katekismusmøder, hvor Degnon læste for Børne

ne, saalænge indtil de kunde det forelæste udenad,

saa blev der ofte spillet op til Dans, og Byfolkene

holdt Gilde, dot saakaldte Katekismus-Gilde, hvor dot

ofte gik ret livligt til, naar Ølkanderne kom paa
Bordet. Husmodoron fik som Begel travot sine Gulvo

saa godt til, at disse Gilder affødte dot gamle Ord
om ”at Degne og Duor gør skidne Stuer”.
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Stephan Heegaard, der er kendt som Oversætter af
forskellige religiøse Skrifter, har sikkert ad den

ne Vej indvundet, hvad han har tabt ved at frasige

sig Skolen, og han har ogsaa derved faaet Tid til at
fortsætte sine teologiske Studier, saaledes, at han

kunde naa sine Ønskers Maal at faa et Præstekald,og
na ar man ser de gode Attester og Anbefalinger, han
nogle Aar senere faar, da han søger Præsteembede,har

man lidt svært ved at forstaa, at Provst Friis med
Bette har kunnet bebreide ham at være efterladende«

1764 er et Sorgens Aar for Stephan Heegaard, den

8 Maj dør hans Hustru Anna Margrethe Wettersten,33
Aar gi. og samtidig en nyfødt Søn, der er blevet
døbt Jens; d, 11. Aug. dør endnu et mindreaarigt
Barn.

Næste Aar lysner det igen for vor Stamfader,idet
han bliver gift med vor Stammoder Sophie Poulsdatter Faber, hun er Patter af Poul Mathiesen Faber,

Sognepræst i Voer, Jylland, og Barnebarn af den tid
ligere nævnte Smedemester i Boeskllde, Mathis Jen
sen Faber, hun er Enke efter Henrioh Wetzel, der var

Sognepræst i Støvring og Mellerup.

Sophie Faber er født 1735» hendes 3 Aar ældre Bro
dér, Mathias Ancher Faber, der er født d. 25. Maj

I732, bliver Magister 176I og faar samme Aar Bnbede
som Sognepræst i Egeslevmagle, der ligger i ffeerhe-

don af Høye. Sophie Faber har uden Tvivl været paa
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Besøg hos sin Broder og har derved lært Degnen i Høye
at kende, og Bekendtskabet er endt med Ægteskab. Ege**

81evmagle Kirkebog, Forlovelser og Vielser, meddeler
herom 17&5:
Fredagen d. 25. Oktober havde Stephan Heegaard,Sog
nedegn til Høye og Flakkebjerg Menigheder Bryllup med

Mad~ Wetzels, min Syster, de bleve viede af Provsten

Magister Olivarius i Ørslev efter Kongebrev i mit Hus.
D.B. V&C.
Aaret efter faar Ægteparret deres første Barn Søn

nen Poul Henrioh, der bliver døbt den JO.Nov. og øjen
synlig opkaldt efter Moderens Fader og første Mand»Ste
phan Heegaard8 ældste Søn Christian af første Ægteskab,

der er født i Hammer 1751» bliver begravet her i Høye

d. 29.Sept. 1771» kun 20 Aar gi.
I 1765 prædikede Stephan Heegaard for Dimis og har

vist derefter søgt forskellige Præsteembeder, men uden

at blive bønhørt, først d. 9. Marts 1775 lykkedes det
ham at blive kaldet til residerende Kapellan i Stub-

bekjøbing. I den Ansøgning om dette Bnbedo, som er
indsendt til Kongen, anføror han at have taget Examen

æheologioum d. 12.Deobr. 1764«
Hans Ansøgning er bilagt med Anbefalinger fra Provst

I. Olivarius, der har afløst Provst Friis, Biskop L.
Harboe og Pastor M. Franck i Høye, der har afløst Pa

stor Saur. Provst Olivarius* Anbefaling er saalydende:

”Da Sognedegnen til Høye og Flakkebjerg Menigheder,
hæderlige og vellærde Stephan Heegaard er min Attest

begjærende, der han agter at aøge et Præsteembede,

saa kan jeg med Sandhed sige, at jeg ofte har hørt
ham prædike og altid med megen Fornøjelse velbega

vet og velforklarende sin Text, med hosføjet ret

opbyggelig Hengribelse. Hans Levnet har og altid
været som vedbørlig, ohristeligt og skikkeligt i

alle LIaader. Han spilder ikke Tiden med Lediggang,
men anvender den paa det nyttige og gudelige,hvil

ket han tydeligt har lagt for Dagen, idet han af
det Tydske i vort Danske Sprog har oversat 2de Trao-

tater, den ene fieinhardi Bevils om Jesu af Nazareth,

den anden D. Doddridges

12 Taler til Ungdommen,

hvorved han har gjort sig vel bakjendt og fortjent.

Datum Ørslev
26.0kt. 1773»

I. Olivarius,
Provst i Herredet.

Hertil føjer Biskop Harboe, som i sin Tid modtog
Indberetningen om Skolestriden og vel har lagt sin

Mening i Vægtskaalen, da denne Sag blev afgjort,føl

gende:
”Det gode Vidnesbyrd Provst Olivarius har meddelt
Supplioanten kan jeg og give ham nemlig, at han er

flittig i sit Embede og ustraffelig i sit Forhold,
og anvender de Timer, han har fri fra de ham paalag
te Forretninger paa det, som er nyttigt og andre til

Opbebyggelse, da han derhos prædiker godt, har jeg
ingen Tvivl paa, at han, som viser sig tro i dot

mindste, vil ligeledes viso Troskab i et Præste-
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Embeds, saafremt han ved Sud og Deres Majestæts Naa-

de dertil maatte vorde beskikket.
K.hafn d. 4äe Nov. 1773.

L. Harboe.«

Pastor Francks Attest, der er skrevet 2 Aar sene
re, lyder saaledes:

»Som Sognedegnen her til Menighederne hæderlige

og vellærde Stephan Heegaard anmoder om min Attest,
saa meddeles samme saa meget des heller, som jeg paa
min Samvittighed kan bevidne, at han i al den Tid,

han her forestaaet dette sit Embede, har vist en ros«
værdig Troskab og Flid og opbygget baade med lærdom
og Levnet, og da han ofte har aflagt Prøve paa sin
særdeles Duelighed til det herlige Prædike Såbede og

de Naadegaver, som er ham meddelte til at fremsætte
Ordet tydeligt, ordentligt og opbyggeligt, saa skulde
det inderligt glæde mig, om han efter saa mange Aars

Møje maatte naa sit Ønske, ej tvivlende, at han jo

vilde blive til megen Opbyggelse i Guds Kirke.
Høye, d. 2de Peb, 1775»
M. Franck,
prstor loci.»

Endelig har Stephan Heegaard af sin Svoger Mathias

Ancher Faber, der nu er Provst i Vester Flakkebjerg
Herred, faaet efterfølgende Attest:
»At Supplloantus Stephan Heegaards Omstændigheder,
da han har et ringe Leve-Brød og et Huus fuldt af

Børn ero saa ringe, at han ej kan betale âet stamp«
lede Papir til denne allerunderdanigste Supplique

bevidner jeg herved efter min Samvittighed under min
Haand.

M. A. Faber»

Præpoaitus Nomaroh Flakkobergensis.w

Disse Attester giver heldigvis et andet Billede
af Stephan Heegaard end det, man fik gjennem Skole«
sagen, hvor Provst Friis i sin Indboretning til Bi

skoppen karakteriserede Degnen, S« Heegaard, som
naohlæssig.
Stephan Heegaard har nu i sit 49de Aar naaet sine
Ønskers Maal at blive Præst og flytter til Stubbe-

kjøbing for at tiltræde Bnbedet som residerende ka
pellan. Aaret efter har Familien Barnedaab, i kirke

bogen findes herom indført: 1776 Mandagen d. 22»ja«
nuar blev den residerende kapellan velærværdige Hr.
Hoegaards liden Søn Mathias Anchor, som sammo Dags

Morgen var bleven hjemmodøbt for at afkorte Døbe Ak

ten i kirken i den store kulde, hane Daab publiceret
1 Kirken og baaren af Madame Hr. Thygasens, Faddere
vare Madame Soheel, Jomfru Gundel Benson, Jomfru
Jæger og Kjøbmændene Hr. Johannes Danohel, Hr. Chri

stian Benzon, Hr. Søren Bladt og Hr. Hendrioh Vick.
liden Mathias Anoher er den senere Jernstøber,han
bliver uden Tvivl opkaldt efter sin Morbroder, Prov

sten i Vester Flakkebjerg Herred, om hvem det i Vi-
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berga Præstehistorie Biges, at han var aarvaagen,nid

kjær og redelig» Jeg tror rolig at turde udtale, at

liden Mathias slægtede sin Morbroder godt paa med Hen
syn til diase gode Egenskaber. Ved denne Daab bliver
det i vor Familie saa hyppigt benyttede Anker Navn

for første Gang knyttet til vort Familie Navn Hee
gaard.

Opholdet i Stubbekjøbing bliver imidlertid ikke

af lang Varighed, jeg har hørt, at Grev Danneskjold
Samsø har overværet en Gudstjeneste i Stubbekjøbing

Kirke og følt sig saa tiltalt af Stephan Heegaards

Prædiken, at Greven tilbød ham det da ledige Kapel
lan Embede for Besser Onsbjerg paa Samsø, og da det
formodentlig har været et bedre lønnet ®nbede, tog

Stephan Heegaard mod Tilbuddet og flyttede i Foraa-

ret 1776 til Samsø. Hans Ansøgning til Kongen om
Confirmation paa det ham af Greven meddelte Kalds
brev er dateret Stubbekjøbing d. 7» Maj 1776, og

denne Gang er der ingen Anmodning om Stempelfrihed»
Ansøgningen er stemplet til Beløb 24 Skilling.Her

i Besser-Onsbjerg bliver Stephan Heegaard til 1792,
1 dette Aar afgaar Sognepræsten i Nordby paa Samsø

Winther Clausen ved Døden, og Stephan Heegaard faar

af Grev Danneskjold Samsø Kaldsbrev paa dette Embe
de og naar derved endelig 66 Aar gammel at komme i

god og rolig Havn i Nordby som Sognepræst for dette

Sogn. Kort efter Tiltrædelsen af Bnbedet i Nordby
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bliver Stephan Heegaarde ældete Søn, Poul Henrioh,

der er oand. theol., forlovet og gift med en af
Winther Clausens Døtre, Helene Sophie, og da Stephan
paa dette Tidspunkt følte sig ældet og svækket, saa«.
ledes at han havde svært ved at bestride sine 3m-

bedsforretninger, fik han Poul Henrioh til Kapel
lan og Medhjælper i Embedet, 1797 trak han sig helt
tilbage fra Såbedet, men beholdt 3olig hos Sønnen

i Præstegaarden.
Det var kun en kort Tid, Stephan Heegaard fik

Lov til at nyde sit Otium, allerede Aaret efter afgaar han ved Døden, vistnok i November, og hans Hu

stru, Sophie Faber, fulgte efter det paafølgende

Aar 1799.
I sit "Udtog af en Slægtsbog" meddeler Poul Hen

rioh Heegaard, at hans Oldemoder, Sophie Faber, var

den af Ægtefællerne, der først gik bort, og at det
te Dødsfald indtraf i Slutningen af Februar 179Ô,
men dette kan ikke være rigtigt, for ifl. Gejstlig

Skifteprotokol for Samsø afholdtes der 1798

26«

Nov. Skifte 1 Nordby efter Pastor emeritus Stephan

Heegaard og her nævnes Enken Sophie Faber, Børn:
1. P.H.Heegaard, myndig, Sognepræst 1 Nordby,

2. Mathias Anoher Heegaard, Isenkræmmersvend i Kø

benhavn, 23 Aar,
J. Christiane Henriette, gift med Organist Thorberg i Korsør,

4. Margrethe, gift med Amts-Kirurg Soxtus i Køben-
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havn, “begge døde, efterladt en Datter.”

5» Johanne Margrethe Cathrina, gift med DistriktsKirurg Frantz Martin Norlin paa Samsø.

I ”Barfods Falsterske Geistllghed” nævnes Stephan
Heegaard8 Børn og mellem disse ogsaa en Datter ved
Navn Juliane Kristine, om hvem Barfod siger, at hun

uden Tvivl var gift i Korsør; da hun ikke bliver
nævnt ved Skiftet, maa hun paa dette Tidspunkt være

død uden at have efterladt nogen Børn.
Stephan Heegaard har i sit første Ægteskab med
Anna Margrethe Wettersteen vistnok haft 7> maaske

8 Børn, deraf 4 Sønner, der allerede er døde som

Børn eller ganske unge, Sønnen Christian blev 20
Aar, og 3 Døtre, hvoraf kun den ældste Christiane

Henriette, født 1752» w i Live og nævnes ved Skif

tet 1798.
I sit andet Ægteskab havde Stephan Heegaard 4

Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke dog kun den

ene, Johanne Margrethe Cathrina, overlever Foræl
drene, den anden er død som Barn. De to Sønner er

Poul Henrik Heegaard, min Oldefader, Sognepræst i
Nordby , og Mathias Ancher Heegaard, Isenkræmmer,
Jernstøber, og en Tid Direktør for Haavaddam Fa

brikker.

Johanne Margrethe Cathrina, der er gift med Di
striktslæge Nordlin, bliver efter dennes Død gift
med Skolelærer M. Pedersen i Onsbjerg paa Samsø,hvor
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hun som Enke efter sin anden Mand dør 1639» Begge

mine Tip-Oldeforældre ligger begravede paa Nordby
Kirkegaard, og der er Epithaphium efter ham, en

Marmorplade, der er anbragt paa Zirkons nordre lang
side under et Vindue, mellem et udbygget Kapel og

Taarnet. Tidens Tand havde taget stærkt paa Ind-

skriptionen, saaledes at man kun kunde tyde Navnet
Stephan Heegaard og under dette natus Hafnia I726.

Resten var ulæseligt. Paa Initiativ af min Broder,

Fabrikant Biner Anker Heegaard, fik vi for nogle

Aar siden Marmortavlen nedtaget og forsynet med ny

Indskription.
I Wibergs Præstehistorie omtales en Cecilie Mar

grethe Heegaard, som han antager er Datter af Ste
phan Heegaard, hun er gift d» 22/12 1805 i Aarhus
med Niels Nyegaard, senere Sognepræst i Næsborg,

Hun dør allerede d. 29/5 1806 i Aarhus, hvor hendes

Stedfader, Rasmus Johanson boede; saaledes slutter

Beretningen om hendes korte Ægteskab med Niels Nye
gaard i ”Patrioiske Slægter”, J Samling, og efter

denne Oplysning kan der næppe væro Tvivl om, at hun
ikke er Datter af Stephan Heegaard.

Poul Henrioh Heegaard er født i Høvo 1766 som
ældste Søn i Stephan Heogaards andet ÆgteBkab, da han

er 5 Aar gi«, indskriver hans Fader ham til de

Friisera Legater, og man faar derved at vide, at han
er født d. 25.Juli 1766. I Barfods "Den Falsterske
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Gejstlighed” findes ret omfattende Oplysninger om

Stephan Heegaard og hans Børn, baade af første og

andet Ægteskab, og her meddeles, at Poul Henrioh er
døbt d. JO. Nov. 1766, da man paa den Tid ikke gerne
lod hengaa mere end en Ugestid mellem Fådsel og Daab,
er det ret paafaldende, at man har ventet over 4 Maa«

neder med at faa Barnet i Kirke.- De Friisers Lega
ter er stiftet af Kansleren Johan Friis til Hessel

ager, der levede 1494 til 1570, Legatkapitalen er
senere forøget ved Tilskud fra andre Medlemmer af
Familien Friis, Henterne af Legatkapitalen, 5^» til

deltes som "Almisse” først til 6, senere til 11 fat

tige, skikkelige og duelige Studenter ved Københavns
Universitet 1 Portioner paa 25 Rdl. aarlig, som de

udvalgte, naar de skikkede sig vel, kunde oppebære
i 3 Aar. Legatet blev højtideligt uddelt paa Univer
sitetet Juleaften. Der er opbevaret 2 Indtegnings
bøger til dette Legat for Aarene 1715-95* °8 disse

er gengivet i Personalhistorisk Tidsskrift for I924*

og her findes som Ansøger flere kendte Navne blandt
Familierne Faber og Anchersen og, som meddelt, ogsaa
Stephan Heegaards for Poul Henrioh. Det er saaledes

sandsynligt, at Poul Henrioh har haft dette Legat
under sin Studietid ved Universitetet i København.
Efter at være undervist i Hjemmet af Faderen blev

Poul Henrioh optaget i Aarhus Latinskoles ældste
Klasse og blev Student herfra i Aaret 1786, og den
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18» Jan. 1791 tager han teologisk Embedseksamen med

laud. To Aar efter bliver han personel Kapellan hos
Faderen i Nordby og 11.Juni 179Ô overtager han efter

Faderens Øns.;e Embedet som Sognepræst i Nordby.
1793» d» 16.Deobr., bliver han gift med Helene

Sophie Winther Clausen, der er født d. 28.Jan. 1774;

hendes Fader var forinden Stephan Heegaard Sognepræst

i Nordby. Jeg har tidligere gjort Hede for hendes
Slægtsforhold, der kan følges tilbage til o. 1450»

Helene Sophie skal have været en meget ferm Husmo
der, der med Dygtighed forestod den Landhusholdning,

der blev ført i Præstegaarden, og hun har saaledes
været sin Mand en udmærket Støtte, hvad han heller

aldrig glemte at fremhæve, naar lejlighed dertil
gaves. Det siges forøvrigt om ham, at han uddannede

sig selv til en meget habil landmand, som paa flere
Omraader blev en Foregangsmand for Sognets og Øens
Beboere. Jeg besøgte Nordby første Sang i Sommeren
1909 sammen med min første Hustru, Elisabeth Faber,

og jeg fik under vort Ophold et levende Indtryk af,
hvor afholdt vor Familie var paa Semsø. Vi boede
paa Kroen i Nordby, den er vist senere nedlagt, In
dehaveren hed Møller; vi blev meget hjerteligt mod

taget og fik en overordentlig god Forplejning under
hele vort Ophold. Mødte vi Folk paa Mark eller Sti,

hed det gerne:"Det er vel Jer, der boer hos Møllers?"
"Ja, det er det."”Saa er det altsaa jer, der er i
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Familie med vores gamle Præst.”"Ja, âet er âet, lt
"Har I ikke Lyst at se indenfor hos os, vores den

gamle har kendt den gamle Præst?” Saa sagde vi natur
ligvis Tak for venlig Indbydelse og blev trakteret

med Kaffe og Kage. Kromand Møller fortalte mig, at

Bymændene i Nordby ved Poul Henrioh Heegaards Begra
velse, for at vise ham den sidste Ære, bar Kisten
med hans afsjælede legeme den lange Vej fra Præst e-

gaarden til Kirken.
Poul Henriohs Kone interesserede sig meget for

Bier og Biavl, saa meget, at Folkevittigheden i Nord

by kaldte hende for Bikone. Det fortaltes, at det
morede hende at drysse farvet Mel paa sine Bier,for

saa kunde hun kende dem, naar hun paa sine Spadsere
ture mødte dem ude i Nordby Bakker. Paa et Maleri

af Ægteparret, som er i min Besiddelse, er hun og
saa afbildet med en Bi paa Haanden, saa Bierne maa
sikkert have været hende meget kære.

Min Oldefader, Poul Henrioh Heegaard, kom til Sam
sø da han var 10 Aar gi. ved Faderens Tiltrædelse af

Kapellaniet i Besser-Ons bjerg; han kom som ung Mand

med Faderen til Nordby og har saaledes haft god Tid

og Lejlighed til at blive fortrolig med Befolknin
gens Indstilling og Tankesæt, og da han bliver kaldet

til Sognepræst, kommer han ikke som en ny og ukendt
Mand,-han hørte saa at sige med til Familien,-hvad

der efter min Erfaring er af væsentlig Betydning i
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döt lille Nordby-Samfund.- Min Oldemoder var født i
Tranebjerg paa Samsø, hvor hendes Jader, Hans Winther

Jespersen Clausen, der er født i Nordby, paa det

Tidspunkt var personel Kapellan,- han blev I78O Ka

pellan i Nordby, hvor han var til 1784, blev Sogne
præst paa Anholt 1785» men vendte allerede 1786 til

bage til Nordby som Sognepræst. Min Oldemoder var

saaledes heller ikke ny og ukendt, da hun blev Præstefrue i Nordby, hun havde forinden sin Plads i

Kredsen, og dette har uden Tvivl bidraget til det
gode og hjertelige forhold, der herskede mellem Præ

stefolkene og deres Meniged.

I ”Sognepræster i Nordby paa Samsø efter Refor
mat ionen” ved Dr. Frederik Poulsen omtales vor fami

lie indgaaende. Han fortæller, at Madame Heegaard

havde arvet sin fader Winther Clausens Interesse for

lægekunsten og blev meget søgt af øens Befolkning.
Om Faderen har jeg fra anden Kilde hørt, at han tjen

te mere som læge og Dyrlæge, end Præstegerningen ind
bragte ham.

Han omtales gndnu, Skriver Fr. Poulsen, af gamle
folk og mindes med Taknommelighed for sine heldige

Kure og godo Raad.
Barfod a Igor om Pastor Heegaard, at han "var en

hæderlig, brav og nøjagtig Embedsmand og en god økonom, men en mindre bogavot gejstlig Taler, der

fulgte sin Tids rationalistiske Botning". Til denne

isa

sidste Bemærkning af Barfod mas jeg bemærke, at Poul

Henrich Heegaard fik laudabilis for sin•Dimisprædi
ken, saa nogen mindre begavet Taler har han næppe

været. Mon ikke snarere det er den rationalistiske
Retning, han fulgte, der har givet Anledning til den
ne mindre venlige Kritik. Om en Episode fra hans Em

bedstid kan læses i “Iris og Hebe” for Aaret 1802,
hvor Pastor Niels Blioher 1 Randlev fortæller om

"Den evangelisk christelige Psalmebogs Etendelser”.

Om Nordby paa Samsø hedder det heri: "Prassten i Nord
by, en vakker Mand, var tidligen paa Jterde. I Efter-

aaret 1800 gjorde han sine Sognefolk bekendt med og

anbefalede dem Psalmebogen og forsynede dem med de

fornødne Eksemplarer, og da han troede Vejen tilstræk
keligen forberedt intimerede han sidste Helligdag
1 Aaret 1800 til at begynde med Psalmebogen paa. Nyt-

aarsdag 1Ô01 havde han tilrettelagt Psalmesangen saa

ledes, at man i Førstningen som til en Prøve skulde

synge kun een eller to korte Psalmer af den nye og
det øvrige af den gamle Bog. En smuk Slutnings Psal-

me, som var opslaaet paa det dertil bestemte Brædt,
blev Intoneret af Degnen og den største Dol af Menig
heden; men i dette Øjeblik gik et Parti Gamle ud i
Vaabenhuset og istemte her Slutnings-Psalmen af den

gamle Bog og ligesom anspændte alle Kræfter for at

overraabe den i Kirken tilbageblevne Forsamling.
Klogoligen gav nu Præsten öfter, og de gamle Psalmer

no

er i fuld Brug som forhen. Nogle skulde have haft
saa fin en Næse, at de lugtede Kætteri, fordi der
ej blev sunget saa meget som før om Djævelen og Hel
vede.

Den 16.Juli 1829 oprettede Pastor Heegaard og Hu
stru et Legat paa 200 Rdl., hvis Henter først anven

des til Vedligeholdelse af deres Oravsted paa Nordby
Kirkegaard og Hesten uddeles til vindskibelige Træn

gende og Husarme. Det indostaar i Præstegaarden og

bestyres af Sognepræsten og Sogneraadet under Amt

mandens og Provstens Tilsyn. Fundatsen er af 16.Juli

1829, og Konfirmationen af 4.Septbr. s.A.-Poul Hen

rioh Heegaard var en god Økaiom, og han samlede sig
i de Aar, han sad i Nordby, en efter Datidens For
hold stor Formue, saa at han gennem Aarene var en

stadig Udlaaner af Penge til Øens Folk, og ved sin

Død efterlod han sig et mere end almindeligt godt Bo.
Skiftebogen lader os ret faa Indblik i et velstillet
og velordnet Præstehjem, rigeligt forsynet med Uld

tøj og Linned, Bohave og Sølvtøj for Er: 2 Dusin

Sølvspiseskeer, 72 Rdl., 1 Potageske 10 Rdl., 12 Tne-

skeer 12 Rdl., 1 Fiskeske 6 Rdl., 1 Sukkertang 1 Rdl.
3 Mark, 1 Flødeske 4 Rdl», 5 Dusin Servietter 17 Rdl.,
6 fine Dreielsduge 15 Rdl., 18 simple Duge 18 Rdl.,
10 Par Hørlærredslagner 30 Rdl., o.s.v.. - Præsten

havde som sin Passion 8 Meerskumspiber 36 Rdl., og
Præstekonen som sin 9 Bistader 22 Rdl.. Endvidere
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var der Obligationer for udlaante Penge, de fleste

paa selve Samsø, til over 12000 Rdl..Boets hele For

mue til Deling mellem Enken og Børnene beløb sig til

I5OOO Rdl. 1 Mark og 10 Skilling.-Naar man betænker,
at en almindelig Bondegaard den Gang kunde købes for
7 é 800 Rdl., maa man forbavses over, at han som Præst

har kunnet samle sig en saa betydelig Formue og til
med opdrage og uddanne en talrig Børneflok.

Poul Henrioh Heegaard døde d. 14«Nov. 18J5» hans

Enke overlevede ham i 15 Aar, hun døde i Nordby den

10 Juli I85O. De er begge begravede paa Nordby Kir

ke gaard, Gravstedet ligger Syd for Kirken, ret ud
for Vaabenhuset i en Afstand fra dette paa ca. 21

Alen. Gravstedet er hegnet med et lavt Jerngitter
og dækket af en stor liggende Sten, der bærer føl

gende Inskription:

”Her gjemmes de jordiske Levninger af Poul

Henrioh Heegaard, fordum Sognepræst til Nordby
Menighed, født 1766 død 18J5» °S hans kjære
Ægtefælle Helene Sophie Winther Clausen, født

1774 død 1850.

De levede i Ægteskab i 42 Aar og bleve
af Gud velsignede med 1J Børn, hvoraf 7 efter

lever.
Til Støv vort Legem skal blive
vor Aand til evigt Liv er skabt.
Det Haab vor Skaber vilde give
Lyksalighed i Haab er lagt.”
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Den førstefødte af disse lj Børn var en Datter.

Sophie, der er født og død 1794*

2. Håns Heegaard. født 1796. Landmand, senere.
1837» kgl» Toldbetjent i Hillerød; han var gift med
Birgitte Harboe. I 104° nævnes han 1 Slangerup Kir
kebog 8om Købmand i Hillerød, hans Kone. Birgitte,

bærer Broderen Poul Heogaards Søn. Christian Peter,
ved Daab i Kirken d. 17* Maj I84O, og hans Datter

Helene holdt Huen.

Sophie Heegaard, født 1798» åød I832, ugift.
4. Stephan Heegaard. født 1799

8.Deobr., Stu

dent fra Aarhus I819, Candidat I823, Sognepræst paa
Tunø 1827, gift 1828 d. 28/1 med Lovise Augustine

Sohade fra Esrom Kro, der er født d. 21/8 I808 og
dør d. 50/4 1856. I dette Ægteskab var 4 Sønner og

1 Datter. Efter Faderens Død 1 1835 overtager Ste
phan Heegaard d. 20/1 18j6 dennes Enbede som Sogne
præst i Nordby, hvor han bliver til 1851» Efter An
søgning forflyttes han dette Aar til Præsteembedet

i Skjævinge ved Hillerød, hvilket Embede han tll-

traadte d. 8. Juli 1851, og her forblev han til 22.
Dobr. 1866. Efter en Meddelelse 1 Berllngske Tidende

fik han efter sin Afgang i Foræring af Sognets Be
boere den 20/4 1867 et meget smukt Taffelur som Tak
og Bevis for det gode og kærlige Forhold, der stedse
havde raadet mellem ham og hans Menighed 1 Skjævinge,

Stephan Heegaard har uden Tvivl været on praktisk

UI
anlagt Mand, som ved Siden af sin Præstegerning og-

saa tog Del i sine Sognefællers mere verdslige Anlig

gender. Købmand Møller i Nordby fortalte mig bl.a.,
at det var paa hans Initiativ og ved hans Arbejde -

han var paa den Tid Formand for Sogneraadet,- at Bal

len Havn paa Samsø blev bygget. Sine sidste Aar boe
de Stephan Heegaard i Hillerød, hvor han havde en

Lejlighed i Kavallerfløjen ved Slottet. Han døde 1880

og blev begravet paa Skjævinge Kirkegaard d. 24.Juli
I88O. Ved Begravelsen blev efter Talen sunget en af

den Afdøde selv forfattet Salme saalydende:
Mel.: Dejlig er den Himmel blaa.

Helligaand udsendt fra Gud

før min Sjæl af Mørket ud,
du, som Syndens Magt kan tvinge,

løft min Sjæl paa Troens Vinge
fra den syndefulde Jord

til Gudfaders Naadebord.

lær mig sjunge Herrens Pris
Herrens Lov paa Engles Vis,

lær mig angergiven bede
om Guds Naade, lær mig frede
Sjælens Andagt, Hjertets Fred,

barnligt Haab om Salighed.

2J4
Vær hoa mig i Lys og Løn
under Kamp og under Bøn,
giv min avage Vilje Kræfter

at jeg stadig higer efter
Himmeriges Salighed,
sæt min Fod i Jeau Fjed.

Steffen Heegaard.
Jeg besøgte Skjævinge Kirkegaard 6. Aug* 1934 og
fandt Gravstedet, der ligger nær Kirkemuren mod Ve

jen og nær det Hjørne af Kirkegaarden, hvor Kapellet

ikke ligger, næsten ret ud for Kirkens Alterbygning.
Mellem Stephan Heegaards Grav og Kirkemuren er en an

den Grav med en Tavle, der bærer følgende Inscription:
”August Frederik Heegaard født Jl/l 1833 død 18/2
1858.«

Det er formodentlig en af Stephan Heegaards Søn

ner, der i en ung Alder har fundet sit sidste Hvile
sted her. I Wibergs Præatehistorie anføres, at Ste
phan Heegaard havde 4 Sønner og 1 Datter. Jeg ved,

der var et Tvillingepar, Poul og Janus, den første
havde en Gaard tæt uden for Hillerød. Datteren Hele

ne har jeg kendt, hun blev gift med sin Itetter Andreas

Winding, der var Præst i Jylland. Gravstedet paa Skjæ
vinge Kirkegaard var ved mit Besøg i 1934 i meget

daarlig Forfatning.

5. Anker Heegaard, født i Nordby d. 20.Marts 18OI,
tog Studentereksamen i Aarhus I819, blev oand. theol.
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21.Juni 1823. Den 4»Juli 1828 bliver han Sognepræst
til Estvad og Rønbjerg ved Skive, han var gift med

Albertine Dorothea Wittrook, Datter af Ritmester Wittrock, Randers. Der var i Ægteskabet 1 Søn, der døde

som Barn, og 2 Døtre. I Sommeren 1834 kom han med sin
Familie paa Besøg hos Forældrene i Nordby, hvor der

paa det Tidspunkt rasede en ondartet Tyfus Epidemi.

Anker blev smittet Og afgik ved Døden d. 21.Juli.

Søsteren Helene, der ogsaa var kommet hjem paa Besøg,
led samme Skæbne og døde faa Dage efter, 21Aar gi. ~
Den yngste Datter, Johanne, der endnu var i Hjemmet,

afgik ligeledes ved Døden 15 Aar gi., den rf.Aug.
Deres Gravsted er ved den vestre Side af Vaabenhuset,

en Tavle paa Muren bærer følgende Inscription: Her
gemmes Støvet af teende Søskende, som døde i Nordby

Præstegaard I834 i kortere Tid end een Maaned.
Anker Heegaard

Sognepræst til Estvad og Rønbjerg

født 1802
Helene Heegaard
født 1813

Johanne Heegaard

født 1819
Forældre og Familie vare de meget kære

Men deres gode Skaber endnu kærere
Thi han kaldede dem tidligt til højere Glæder.
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Ved Siden af deres Gravsted, men op imod selve
Kirkemuren, er deres Morfader, Pastor Winther Clau
sen begravet.

Anker Heegaarda Sake, Albertine Wittrook, blev i
1840 gift med Gaardmand Jens Ebbesen i Onsbjerg; en

Datter af dette Ægteskab blev gift med Købmand I.I.
Hansen i Onsbjerg, og en af dennes Sønner* der drev

en stor Købmandsforretning i Onsbjerg med Pakhus ved
Kolbyhavn antog Navnet Heegaard Hansen.

Albertine Wittrook døde i Onsbjerg 1893» hun var

født i Handers 1803 som Datter af Hitmester Wittrook
og Hustru Sophie v. Arenstorff.

6. Inger Heegaard, født lJ.Juni I804, blev gift

med Gaardejer og Sognefoged Ole Holm i Thorup paa Sam
sø, født 1807, død 1868; deres eneste Søn er Jens Holm,
Gaardejer paa Thunø. Ved et Besøg paa Samsø i Juni

1937 fandt jeg ved et TilÉelde deres Gravsted paa Bes
ser Kirkegaard. Det var ved denne Kirke hendes Bedste

fader begyndte sin Præstegerning paa Samsø som resi
derende Kapellan. Stenen paa Gravstedet bærer følgende
Inscription:
Inger Heegaard

født i Nordby 1804
gift

Ole Holm I83O
død i Thorup 1837*
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Fra Jordens Muld er Du bortrevet,

Men i Hjertet er Dit Minde skrevet,
Mens Haabet smiler, vi ses igjen

Hos Gud vor Fader i Himlens Hjem.
Insoriptionen meddeler endvidere, at Ole Holm har

giftet sig igen med Âne Cathrine Basmuseen, der var

født 1812 og døde I864, og at han har levet med hen
de i 26 Ægteskabsaar.

7, Poul Heegaard, født 12,Juni 1006« lærte Isen

kram hos sin Farbroder Mathias 1 København og kom der«
efter til Slangerup,- men mere herom senere,
8, Andreas Heegaard, født 6« April I808, lærte Ko

lonialforretning ogsaa 1 København, kom ligeledes til
Slangerup og senere til Hillerød.

9, Hendrioh Heegaard, født 20.Dobr. 1811, død 5»
Marts I854 i Slangerup.
10. Helene Heegaard, født 22. Jan. 1813, død i Nord

by i Juli 1834, ugift.
11, Hedevig Heegaard, født 21,Jan. 1815, blev kun

17 Aar gi. gift med sin Jtetter Andreas Winding, der

var Sognepræst i Reisby, Jylland, men senere blev kal
det til Paarup, Odense Amt. Wiberg siger, at der var

9 Børn i dette Ægteskab, jeg har kendt 3» on Søn An
dreas, der var Præst i Jylland og gift med sin Kusi

ne Helene Heegaard, Datter af Pastor Steffen Heegaard,
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Skævinge, og 2 Døtre, Nikoline og Pauline, den sidst
nævnte blev gift med en Pastor Jørgensen, der vistnok

fik Etobede paa Anholt, Nikoline døde ugift* Hedevig

Winding levede som Enke paa Frederiksberg, hvor hun
havde købt Villaen Enighedsvej ( nu Edisonsvej ) Nr.2,

og her har jeg besøgt hende sammen med mine Bedstefor
ældre.
12. Jesper Heegaard, født 16. Marts 1817» købte en

Landejendom i Jylland, vistnok i Nærheden af Thisted.

1J. Johanne Heegaard, født I5. Maj 1819, død i Nord
by i Aug. 1834«

na
Poul Heegaard, min Bedstefader, er født i Nordby d.
12.Juni 18o6. Barneaarene tilbragte han 1 Hjemmet,hvor
Faderen og hans ældste Søster, Sofie, underviste Børne

ne. lüft er sin Konfirmation blev han sat i lære hos sin
Farbroder, Mathias Anoher Heegaard, der havde Isenkramforretning i Frederiksborggade; her har han rimeligvis
stiftet Bekendtskab med Familien Rugaard fra Slangerup,

og derved senere faaet Ansættelse i dennes Købmandsfor

retning i Slangerup. Landboerne fra Nordsjælland kom

jo med deres Vogne ihd ad Nørreport og havde Holdeplads
paa Kultorvet; det ligger derfor nær at antage, at Tho
mas Rugaard har været Kunde hos M.A.Heegaard i Frede

riksborggade. Efter endt Læretid har Poul Heegaard,saavidt jeg ved, aftjent sin Værnepligt ved Hestgarden,og
efter at dette var overstaaet, er han omkring I83O-5I

kommet i Rugaards Forretning; denne har paa dette Tids
punkt været svagelig og har trængt til Hjælp. Han døde
den 17.Juli I833.

Thomas Rugaards Gaard laa paa Hovedgaden og var den

første paa højre Side af Vejen, naar man kom fra Hil

lerød, den er senere brændt og ikke genopført;$er lig
ger nu nogle mindre Huse paa Grunden.-Thomas Rugaard
havde baade Købmandsforretning, Brændevinsbrænder! og

Landbrug.

Kort efter at Poul Heegaard er kommet til Slange
rup, bliver han forlovet med Rugaards Batter, Sophie
Regina Rugaard, der var født 1814. Det b|ev imidler-
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tid ikke til Giftermaal, for hun døde allerede 20«
Marts 1832.-Søsteren, Trine Thomaslne Rugaard, der

Benere blev forlovet og gift med Poul Heegaard, var

paa dette Tidspunkt paa et længere Besøg hos hans
Forældre i Nordby Præstegaard, hvor hun opholdt sig
fra Februar til Slutningen af November I832; de maa

være blevet forlovede kort efter hendes

jemkomst,

for de blev gift i Slangerup d. 18/12 1833*

Thomas Rugaard døde godt et halvt Aar før Bryllup
pet d. 17.Ju].i 1833. Han var født i Frederikssund d.

21/4 1783» Hans Kone hed Inger Sørensdatter, hun var
født i Slangerup d. 16/7 I786, de blev gift der d.

23/IO 1811, hun døde i Slangerup d. 13/8 1862.-Hen

des Fader, Søren Nielsen, var Rytterbonde og Møller
i Slangerup, han ejede Stenbjerggaard, der laa uden

for Byen, lidt Vest for Højagergaard. Gaarden er imid

lertid nedbrudt, og Jorden langt ind under sidstnævn
te Gaard. Søren Nielsen er født d. 12/12 1751 i Hjørlunde, han var gift med Sidse Willumsdatter fra Slan

gerup, født 17/12 1755» og 1x011 døde Aar 18OO. Hans
Fader, Niels Jørgensen ejede Qadagergaard i Hjørlun-

de, der var paa 92£ Td. LcL. Niels Jørgensen var født

o, 1708 i Jordhøj, han døde d. 16/4 1777 i Hjørlunde.
Han var 2 Gange gift, Sørens Mor var hans anden Kone,

hun hed Kirsten Larsdatter af Hjørlunde.
Niels Jørgensens Fader, Jørgen Sørensen,og Bedste

fader,Søren Jørgensen,var begge bosiddende i Jordhøj
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ved Slangerup, den sidste nævnes som Fadder i Hjør

lunde, da Niels Jørgensen har Barn i Kirke d. I4/8
I749.
Min Bedstefader, Bovi Heegaard, kom hurtigt til at

spille en Bolle i Slangerup, han blev Sognefoged og

Sogneraadsformand, en Tid Postholder, Postexpeditør

og Land-væsenskommissær. Svigerfaderens Gaard, Købmands
handel og Brændevinsbrænderi har han vistnok overta
get kort efter dennes Død. Svigermoderen flyttede fra
Gaarden ind i et Hus paa den modsatte Side af Gaden,
hvor hun boede Besten af sin Tid.

Hvervet som Foged var sikkert ret besværligt, da

der paa Egnen fandtes mange urolige Elementer. Slagsmaal, Bøveri og Plyndring var daglige Begivenheder,

og det gik saa vidt, at nogle af Byens Beboere med

Poul Heegaard som Ordfører søgte Foretræde hos Chr.

d. 8. for at ansøge om Hjælp fra Statens Side for at

forbedre Forholdene paa Landevejene, og dette resul
terede i, at der blev indkvarteret nogle Dragoner i
Slangerup, som afpatruljerede Vejene. Poul Heegaard

var nødt til at føre et haandfast Begimente. I en Pe

riode havde han ligefrem dekreteret Belejringstilstand,

og Befolkningen maatte da ikke vise sig paa Gader og
Veje efter Mørkets Frembrud.

Poul Heegaard havde Ord for at være en meget dyg
tig og forstandig Mand, og han var i Besiddelse af

en udpræget Betfierdighedssans. Min Far har fortalt
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□ig, at Poul Heegaard ofte paa sine Oreture 1 Omeg
nen blev standset af fignens Folk og spurgt til Heads
i vigtige Anliggender.
Hans Hustru, Trine Thomasine, var en klog Kvinde,

der styrede Huset paa bedste Maade og ved sit prakti
ske Greb paa Tingene ofte ydede sin Mand en værdifuld

Støtte.-I en Termin, da Poul Heegaard havde svært ved
at klare sine forpligtelser, mødte hun med et større

Beløb, som hun havde samlet sammen ved Salg af Æg og
Mælk fra Gaarden, og reddede derved Situationen.

Ægteparret havde i deres Ægteskab ialt 5 Børn,nem

lig 4 Drenge og 1 Pige, af hvilke de to yngste, nem
lig Drengen og en lille Pige, døde som smaa.
Omkring 1871 bortforpagtede Poul Heegaard sin Gaard

til Købmand Mørok og solgte den senere til denne.(Køb
mandsforretningen havde han allerede paa et tidligere

Tidspunkt overladt til den yngre Broder, Andreas,som

forresten senere opgav den og flyttede til Hillerød.)
Poul Heegaard flyttede derefter til København, hvor

hans 5 Sønner boede. Disse var:

1) Poul Sophus Vilhelm Heegaard, f. I9/I 1835,
2) Anoker Hendrik, f. 24/6 1837.
3) Christian Poter, f. I3/I 1840,-

de tidligere afdøde Børn var:
4) Inger Sophie Helene, f. 29/3 I843 og
5) Hans Peter Heegaard, f. 18/11 1846,

disse døde, som allerede omtalt, som smaa.

Da min Mor døde, inden Jeg var et Aar gi., førte
min Par og hans Forældre felles Husholdning i Køben

havn, indtil min Far i 1877 giftede sig igen. Min Bed

stefar døde i 1882 og er begravet paa Slangerup Kir
kegaard. Min Bedstemoder overlevede ham i 17Aar og

er ligeledes begravet i samme Gravsted paa Slangerup
Kirkegaard.

Da Far var meget optaget af sin Forretning og var
meget paa Rejse i disse Aar, blev mine Bedsteforældre
nærmest som Forældre for mig i mine første Barneaar,

og Jog mindes min Bedstemor som en streng og retferdig Kvinde, og jeg har mange gode Minder fra disse
Barneaar.-Hun levede sine sidste Aar paa Diakonissestif

teisens Hjem for ældre og svagelige "Sarepta" paa Pe
ter Bang8vej, og her døde hun 1899» Forinden hun før

tes til Slangerup, blev der paa Hjemmet afholdt en
smuk Sørgehøjtidelighed, ved hvilken Pastor Dalhoff,

Diakonissestiftelsens daværende Præst, holdt en meget
smuk Mindetale over hende, hvori han fremhævede, at

near man talte med hende og lærte hende at konde, for
stod man, at hun kunde være Mor til Prof. Sophus Heegaard.
Poul Heegaards ældste Søn Sophus, viste tidligt

Anlæg for Bogen, og da der jo var Præsteblod i begge
hans Forældre, faldt det naturligt for dem, at Sønnen
skulde gad den studerende Vej og blive Præst. Med dette

for Øje blev der i flere Aar holdt Huslærer i Hjemmet,

som læste med ham og de yngre Søskende, men nærmast for
at forberede ham til Latinskolen, og da han havde naaet

den dertil fornødne Alder, blev han, saavidt jeg ved,sat
i Frederiksborg lærde Skole, hvorfra han vistnok ogsaa
er blevet Student. Han studerede derefter Theologi (og

ogsaa Astronomi), men han blev aldrig Præst; han var
endda i sine yngre Aar en yderliggaaende Fritænker,som

hævdede, at Videnskaben kunde forklare alt, men paa et

givet Tidspunkt kom han dog til den Erkendelse, at Vi
denskaben kun rakte til et vist Punkt, og at Troen her

maatte træde til og søge at udfylde det Tomrum, som Vi
denskaben ikke evner at forklare.

Sophus Heegaard var i en Periode Hublærer hos Sene
ral Fensmark, der en Tid boede paa Frederiksberg Slot

og ejede Farumgaard. Her blev Sophus H. forlovet og se
nere gift med Fensmarks Patter Louise. General Fens

marks Hustru var født Comtesse Holok fra Holokenhavn.
Sophus Heegaard blev ansat ved Københavns Universi

tet som Pooent i 1668 og blev hurtig en meget afholdt
Universitetslærer, om hvis Talerstol Studenterne flok

kedes . Senere - formentlig i 1875 - blev han Professor
ved Universitetet. I 1881 kom 2.Udgave af hans Bog om

Opdragelse, i hvilken han bekendte sig til Kristendom
men. Hans Helbred var svageligt, og han blev af den
Grund tilraadet et Ophold i Italien; han blev paa den

ne Hejse ledsaget af sin Patter Henny. Han havde den

store Sorg, at hun blev syg og døde dernede, og da
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hun vietnok var hans øjesten, forvandt hen aldrig det

te Tab,

Jeg var i 1882 sammen med ham ved hans Fars (min Bed

stefaders) Begravelse i Slangerup, og vi var efter Be

gravelsen bodt til Middag hos Familien Mørok, der var
nære Venner af min Bedstefader. Sophus Heegaard forsøg
te her at sige nogle smukke Mindeord om sin afdøde Fa

der, men Bevægelsen tog ham i den Grad, at han ikke mag

tede at gennemføre Talen, men maatte afbryde denne,hvil
ket selvfølgelig gjorde ot meget trist Indtryk.- I hans

Ægteskab med Louise Fensmark var 2 Børn, den ovenfor *
nævnte Datter Henny, der altsaa døde i ret ung Alder,og

Sønnen Poul, der senere blev Professor ved Københavns
Universitet og senero 1 Oslo.

Sophus Heegaard levede sine sidste Aar paa Fasangaarden i Frederiksberg Have, her fik han under en Spadse

retur i Haven et appoplektisk Anfald og døde den 27«
Marts 1884.

Paa Grund af hans Tilbagevenden til Kristendommen

blev han en Tid - særlig i religiøse Kredse - en meget
omtalt Mand. Venner og Disoiple bekostede hans Begra
velse og Monument paa Solbjerg Kirkegaard. Monumentet
var oprindeligt et meget stort Kors, som jeg af Plads

hensyn har maattet ændre, efter at jeg har overtaget

Gravstedet.
Digteren Chr. Molbeoh skrev ved Sophus Heogaards

Død følgende Mindedigt.-En Artikkel, som ved 100 Aars
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Dagen for Sophus Heegaards fødsel fremkom i Berlingeke
Tidende hidsættes ligeledes
Mindedigt af Chr« Molbeoh.

Sophus Heegaard«
Der var en Månd, som ejed møntet Guld
Og præget Sølv, med denne Verdens Stempel«
Hans Hus var stort og smykked som et Tempel«
Hans Ager var af fremtidsspirer fuld«
Han« Kløgt og Snilde pristes som Exempel»
Da løftet han en Dag sit Blik fra Muld;
En Perle eaae han« og for den at eje«
Bortgav han Alt og vandred Armods Veje*
Slig Mand var han« hvem Døden nu har fældet«
Hans Aand var rig og lødigt hvert hans Ord«
Hans Hjerne var en Hal, med Tanker tjeldet,
Og spirefrodig var hans Kundskabs Jord«
Solv søgte Sandhed han og drak af fældet.
Som den« der vide vil, men ikke tror«
Da kom hans Dag, da eaae han Perlen skinne
og solgte alt sit Gods for den at vinde«
Han 8aae dens Glans med taarevædet Øje;
Thi Herren ramte ham med vældig Haand,
Og dybt til Jorden maatte han sig bøje,
før Synot løste ham af Blindheds Baand.
Men da han dybest knæled, var hans Aand
Dog nærmest Sandheden, den evighøje,
Og med det Sværd, som syntes mod ham draget«
Gav Himlens Drot sin Tjener Ridderslaget»

Pra Jord hen rejste sig« en fattig Mand
I Verdens Øjne, men ved Perlen trøstet;
En bøjet Mand, men med det Skjold for Brystet,
Som spejler Himlen bag sin blanke Rand;
En ensom Mand, men ved den fred forlystet,
Der fylder Hjertet over al forstand;
Som før, en Ridder uden frygt og Dadel,
Men Troens Ridder nu« med bedre Adel«

Og sanddru, som han var i Sterd og Tale,
Bekjendte han med simple Ord sin Tro,
Og Ordene sank ned, som frø i Dale,
I mange Sjæle, hvor de stille gro«
Hvad han har talt 1 Vidskaba læresale,
Vil mindes højt et Aartl eller to;
Men disse dyrekjøbte Ord skal skinne
Til fjerne Tider som hans Hædersminde.
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Nu glider han ad Dødens stille Vande,
Med lukket Øje, sagte, som i Drøm,
Mens Perlen spejles i den dunJcLe Strøm
lyser fremad imod Livets Strande.
Der vaagner han; der staar hun mild og øm,
Med Evighedens Roser om sin Pande,
Det tabte Barn, hvis Tab var ham en SaadeNu er den løst, nu priser han Guds Naade»
Chr. K. F. Molbeoh.

Artikkel 1 Berlingske Tidende den I7. Februar

1935 i Anledning af 100 Aars Dagen for Professor
Sophus Heegaards Fødsel.
Livets Ankerplads.

I Hundredaaret for Professor Sophus Heegaards

Fødsel«
Af Henry Christoffersen.

Det er i Aar 100 Aar siden, at Professor Sophus
Heegaard blev født. Fra den Tid. da han var Docent
og Professor i Filosofi (1868-1875) lever der end
nu mange, som mindes hans fine helstøbte Personll^ied, og som blev grebet af hans lidenskabelige,
sandhedssøgende Aand« Som Tiden den Sang var antlkri8telig, var det ogsaa kendt, at den ansete Uni
versitetslærer var Fritænker. Saa meget desto stær
kere virkede det, da han i 1881 i Forordet til 2«
Udgave af sin Bog “Om Opdragelse* bekendte sig som
Kristen og lukkede op for noget af det, som han hav
de oplevet, før han fandt sit Livs Ankerplads i den
enfoldige Kristentro.
Før han blev Kristen, skrev han engang disse Ord
"Naar Timen kommer, da mit Fartøj støder fra Land,
og jeg begiver mig paa den lange Rejse, saa vil jeg
kun have det om Bord, som er stemplet med mit eget
Mærke, og hvadenten jeg paa denne Rejse har Medbør
eller kæmper med stride Storme, hvad enten jeg i
Nattens Mulm kæntrer og gaar til Bunds, eller jeg
øjner Evighedens Stjerner og sejler op mod en ny
Morgenrøde, saa sidder jeg selv ved Roret." Det er
noget af det bedste i 70ernes Bevægelse, som kommer
frem i disse Linier, den alvorlige Stræben efter
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det helt ægte, det, som er prøvet, men samtidig den
ne Selvsikkerhed, som prægede denne Aandsretning og
kommer til Orde i den sidste Sætning,“saa sidder
jeg selv ved Horet”, Men da de stride Strømme kom
ind i hans Tilværelse, da han maatte ataa ved en el
sket Datters Grav, saa greb han efter Kristustroen
og lod den faa*J?ladsen ved Boret, Han bekendte selv
sin Tro i følgende Ord: " Til Slut endnu dette,Det
er med en Følelse af dyb Vemod, at jeg tænker paa
den Dag, da jeg begyndte paa denne Bog. Lidet anede
jeg den Gang, at den nærmeste Fremtid skulde blive
saa skæbnesvanger for mig, som intet andet Tidsrum
i mit foregaaende Liv; thi dette kan jeg med Sand
hed sige, at Livets Storme er gaaet hen over mit
Hoved, og at Lidelser og Sorger har gennemrystet
min Sjæls inderste og fra Grunden af kuldkastet
det Fundament, paa hvilket jeg tidligere byggede.
I oprigtig Tillid til Videnskabens Herligheder sto
lede jeg paa, at jeg her under alle Forhold vilde
have et sikkert Tilflugtssted. Denne Illusion er
bristet, da Vejret kom, og mit Sind var hyllet i
Sorgens Mulm, brast Videnskabens Tove som skøre
T^aade, og jeg mærkede, at mit skrøbelige Fartøj
drev for alle Vinde. Da greb jeg den Hjælp, som man
ge havde grebet før mig: jeg søgte og fandt Freden
i Kristustroen. Ikke har jeg dermed opgivet Viden
skaben; kun stiller jeg den nu paa en anden Blads;
men dette vidner jeg, at naar det mørkner for Blik
ket, og alt Haab synes ude, saa gives der kun een
Ankerplads: den enfoldige Kristentro. Vel den,der
ikke lader det komme til det yd erste, men kaster
Anker i Tide.“
Det var om denne Bekendelse, Molbeoh skrev ved

Heegaards Død d. 27»Marts I884:"Disse dyrekøbte Ord
skal skinne til fjerne Tider som hans Hædersminde".
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Anker Heegaard, næstældste Søn af Poul Heegaard

og Hustru, er født 24/6 1857* 3fter sin Konfirmation
kom han i Handelslære i Helsingør hos Firmaet van

Mehren, der havde Skibsproviantering og Kulforret

ning. Efter udstaaet Læretid fik han Stilling i Hol
land i et stort Kaffehus i Rotterdam. Derefter kom
han hjem og var i nogle Aar Repræsentant for Aug.

Heegaard, der var udtraadt af Jernstøborfirmaet og

havde paabegyndt en Forretning med Engelske Staal-

varer. Anker Heegaard handlede dog ogsaa paa egen
Haand, og i 186} løste han Borgorskab.-I I869 eller
70 saa han paa en Udstilling i Tyskland Maskiner

til at fabrikere Konvolutter, og Konvolutten var

paa det Tidspunkt næsten ukendt i Danmark, idet man
jo tidligere foldede Brevet sammen og skrev Adressen

paa Bagsiden og lakkede omhyggeligt. Han var dengang

ikke saa velsitueret, at han ved egne Midler kunde
anskaffe Maskinerne, dien han maatte laane sig frem
og etablerede derefter en Konvolutfabrik og vistnok

ogsaa samtidig en Papirforretning en gros, og denne
Forretning blev eftorhaanden udvidet til at omfatte

saa at sige alt, hvad danske Boghandlere førte ud
over trykte Bøger. Og navnlig blev naturligvis Kon

volutten modtaget med største Interesse af det dan
ske Publikum.

I 1885 blev han angrebet af nogle meget pineful
de Ansigtssmerter, og dette førte til at han opgav
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Forretningen og lüvede sine sidste Aar af sine sam»
mensparede Midler.- Hati havde forindon bygget Vil

laen Chr. Winthersvej 4» hvor han boede fra 188} til

sin Død i 1905.
Anker Heegaard var stærkt politisk interesseret,

og de daværende førende Venstrepolitikere samledes
•ofte i hans Hjem, hvor do ligefrem havde en Slags

Tilhold, Blandt de hyppige Gæster var Berg, Hørup,

Holstein Ledreborg, H.E.Larsen, Høgsbro og gamle Al
berti, Balthasar Christensen o.m.fl«; og til at be
synge døres store og gode Gerninger: Draohmann,Sohan-

dorph og Otto Borohsenius. Det var tit meget morsom

me og interessante Middage og Sammenkomster, der præ
gedes af de mange gode Talere. Fra 1877» da Far gif

tede sig anden Gang, og der kom ret hyppige Storke

besøg, indskrænkedes Solskabelighedan noget.
I Forbindelse med Fars politiske Interesser lean

nævnes, at da der opstod politisk Brud mellem Berg
og Hørup, sluttede Far sig nærmest til Hørup, og han
var don første, der tilsagdo Hørup Støtte til Star

ten af Dagbladet Politiken.

Min Far var gift 2 Gange, første Gang 30/II 1866
med min Mor, Julie Augustine Wagner, hun var født i

København d. 5/7 1847» og bun døde allerede d. 15/12

1870.
I dette Ægteskab var 2 Børn, en Datter, der døde
som ganske lille, og mig. Min Mor var en lys og livs-
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glad Natur, og hun havde ved elt gode Humør en ud

mærket Indflydelse paa Far. Dette har jeg hørt fra
min Fars Omgivelser, idet han, der kunde være no

get hidsig og tage paa Vej, hurtigt ved hendes Hjælp
kom i andet Humør, saaledes at det hele endte i Fryd

og Gammen. Jeg har erfaret, at hen senere hen i Li
vet savnede hendes lyse og glade Sind.
Min Mor var Datter af Blikkenslager og Oldermand

Carl Frederik Wagner og Hustru Constantia Hansine

Mortensen« Wagner var meget dygtig i sit Fag, der
særlig omfattede Messingvarer , idet han forarbejdede

de den Gang meget anvendte Messingvarer, Themaskiner,
The- og Kaffekander, Kakkelovnsforsetse og ikke at
forglemme Spytbakker, der var forarbejdede i Messing,

forsynet med Poroellænsskaale og fint forarbejdede
Servietter og saa at sige fandtes i alle Værelser.
I 1877 giftede Far si g,som omtalt, paany,- denne

Gang med Louise Hosenstand, f. 1/8 1858, Datter af

Malermester Theodor Hosenstand 1 Horsens. BryDuppet stod paa Fars Fødselsdag d. 24/6 i Horsens;en
Del af hans Venner var med deriblandt Drachmann,der

vakte Forargelse ved 1 Kirken at optræde i Fløjls
jakke. Selv vakte jeg, der den Gang var 7 Aer,Mun

terhed ved at gaa rundt i Byen og fortælle at »1
Dag skal min Far giftes med min Mor.”
I dette Ægteskab var 4 Sønner og 2 Døtre. Far

levede i et godt og lykkeligt Ægteskab med sin
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anden Zone indtil sin Død 14/7 1905* Hun overlevede
sin Mand i 22 Aar og døde 2J/11 1927. Begge Ægtefæl
ler blev brændt og Urnerne nedsat paa Slangerup Kir-

kogaard i familiegravstedet.

Dagbladet Politiken for den I5.Juli I905 indeholdt
følgende Mindsartikkel:
’‘Efter nogen Tids Svagelighed døde i Gaar fabrikant
Anker Heegaard junr.- som han altid undertegnede sig,
ogsaa længe efter, at han var blevet don ældste Bæ
rer af dette Nevn. I de sidste Aar levede han stille
ude paa Frederiksberg. Nu ved hans Død vil mange af
do ældre i vor politisko og litterære Verden mindes
Heegaard, da hans Hus var Samlingssted for alt, hvad
der var Uro og Bevægelse herhjemme.
Anker Heegaard, der var Broder til den bekendte
Videnskabsmand Professor H., havde forholdsvis hur
tigt tjent sig en Formue ved med Snildhed og Energi
at indføre i Danmark Fabrikationen af en lille Nødvendighedsartikkel, som før ham kun kunde faas i Ud
landet: Konvolutten.
I de Dage var en formuende Venstremand en stor
Sjældenhed i København - der nævnes fra 70erne næppe
flere end to: Anker Hoegaard og nuværende landstings
mand P. Jensen - og Anker Heegaard aabnede da med
stor og hjertelig Gæstfrihed sit Hus for politiske
og litterære Venstremænd. Der samledes Hørup og Berg,
Draohmann og Sehandorph, Falkenstjerne og N.J.Larsen.
I denne Kreds, hvori der ikke savnedes mange af
Periodens fremtrædende Personligheder, bevægede den
lille fyrige Mand sig med altid utrættelig Humør,al
tid kampberedt og oplagt. Hans store politiske In
teresse førte ham iøvrigt i Kampaarene helt ud i det
offentlige Liv. Han blev Medstifter af Grundlovsværneforeningen og en Tid Formand for dennes fællesor
ganisation og gik helt og holdent op i den Opgave,
der udvidede hans Bekendtskabskreds til hele Landet.
Det var ham en stor Sorg, da denne Organisation blev
ødelagt under Stridighederne mellem den Bergske
Gruppe og de radikale Hørup'ere.
Og radikal var Anker Heegaard. Hans frie demokra
tiske Anskuelser hørte ikke til dem, der afblegedes
med Aarene. Han, der havde været med til at grundlæg
ge den liberale Vælgerforening i København, og som
fulgte og støttede Hørup ved Politikens Oprettelse,
var til det sidste ivrig for at holde vor Politik
frisk og radikal.
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Det faldt ham ikke ind at miste Troen. Han var en
ildfuld og trofast Natur, ikke af Allemandsstof, sær
og udpræget med, sine egne Meninger, selv hvor folk
rystede paa Hovedet af dem, og egendommelig i sin Form,
naar han satte Pennen til Papiret for at sende Poli
tiken en af de smaa ivrige Epistler, der nu og da i
Aarenes Løb har glimtet i vore Spalter.
Anker Heegaard var to Sange gift og efterlader sin
anden Hustru, født Rosenstand, og Sønner af begge Æg
teskaber.

Artikkel i »Dannebrog» d. 16/7.1905.
Anker Heegaard død ,
Efter længere Tids Sygelighed er Grosserer eller
Rentier Anker Heegaard i Gaar afgaaet ved Døden i en
Alder af 67-68 Aar; Den afdøde, der var født i Slan
gerup, gjorde - saavidt jog ved sammen med en Broder
eom ung en hurtig Karlere med Konvolutter og Staalpenns og trak» sig derpaa resolut tilbage til Privatlivet.
Der var noget i Anker Heegaards forøvrigt saa ratio
nelle Natur, der fristede ham til at være Tilskuer og
Kritiker i Stedet for aktivt optrædende paa Offentlig
hedens Skueplads. Hans udpræget demokratiske Anskuel
ser havde tidligt ført ham sammen med C. Berg, og gen
nem hele sit Liv vedblev han at være nøje knyttet til
saavel det Bergske Hjem i Hillerød som senere her i
København. Selv holdt han et gæstfrit aabent Hus, og
der gik stort Ry af hans glade Fester i Møntergade og
i Gothersgades Forlængelse, hvor Draohmann og Schandorph, N.J.Larsen og Hørup, Johan A. Neiiendam og
Carl Michelsen med mange flere kendte Venstremænd fra
Halvfjerdserne og Firserne ofte færdedes. Mange af
hans Venner vil mindes, hvorledes Værten, naar Stem
ningen ud paa Aftenen steg, tændte et Lys og tog et
Par af sine Gæster med ned i Vinkælderen for at hen
te nogle sjældne Flasker Vin op. Der var en Pedro
Ximenes, som han i mange Aar var meget stolt af.Baa
de Draohmann og Sohandorph har ogsaa gentagne Gange
besunget ham. Jeg husker en ypperlig Bryllupsvise af
Draohmann, hvor Skærsommornatslivet ved Sot. Hans med
Favner og Dryader forhorliges. 3angene maa vel have
været meget private, siden de aldrig er bievne trykte,
iterkelig nok findes Anker Heegaard ikke engang i Sohan-»
dorph8 kendte Vennegalleri i “Lyriske Portrætter».
Anker Heegaard, der omfattede sin Broder, Profes
sor S. Heegaard, med den største Sympati og kærlighed,
skønt han næppe hult ud forstod dennes religiøse Om
slag i hans sidste Leveaar, var selv en ualmindelig
belæst og gennemdannet Personlighed. Hvis det saa tidt

misbrugte Ord om, at forstaa alt er det samme som at
tilgive alt,stkuLåe'-.pagae paa nogen, maatte det være
ham. Gennem alle Venstres Svingninger og indbyrdes
Stridigheder indtog han stedse en selvstændig Stilling
og holdt til sin Død fast ved sit personlige Venskab
til de mange forskellige individuelle Afskygninger
indenfor Partiet. Han havde som ungt Menneske tilbragt
et Par Iæreaar i Holland og satte altid særlig Pris
paa det praktiske og dygtige hollandske Folk. Jeg min
des under en Hejse til Verdensudstillingen i Amster
dam i Begyndelsen af Firserne, hvorledes han ikke lod
sine Rejsefæller Hist eller Ro, før de alle et Par
Dage havnede i Rotterdam, hvor han endnu havde Venner
og Forretningsforbindelser fra Ungdommen. Livet i den
store Handelsby og paa den brede, nœegtigo Flod kunde
formelig gøre ham til Lyriker. Som senere Henrik Pontoppidan i sine Romaner bekæmpede han altid det danske
Folks Hang til Fantasteri. Derfor hed det ogsaa en
Gang om ham i en Vise - i Anledning af Indvielsen af
hans nye Villa paa Chr. Vfinthersvej i Deoember 188j bl.a.:
”Hr. Heegaard gaar ved Amstelbyens Grachter^
og rundt paa alt mod milde Blik han agter:
Ja, dette Folk har huet
mig fra min Ungdoms Stund,
der pælo kan og bygge
saa støt paa egen Grund.
Hjemme ak, rider der en Mare:
Fantasi-Luftkasteller bare,
Fantasi”.
Og med Hentydning til Draohmann, der den Gang boe
de i Palæet i Roskilde:
”Thi vel er Fantasi en halvblods Muse,
der i “Palæer” selv er tidt til Huse.
Men hugge Bjælker lige
og føje Ston til Sten,
og styre Land og Rige,
den Kunst er mere sen.
Vil til Daad I jert Folk da vække,
lær først selv faet Grund at lægge,
ogon Grund.”

Om hans Opførelse af Villaen fortaltes iøvrigt
mange Historier. Han vilde have alt af det bedste
Materiale og fulgte Arbejderne mod den mest kriti
ske Opmærksomhed. Intet Undor derfor, at"Villa
Starno” med sin prægtigo store Have blev et horligt
Hjem. Den omtalte Sang fortsætter:
"Og 80jg og støt sit eget Hus han tegnod,
saa Falkenetjornes og saa Hostrups blegned.
Til Arkitektens ifeedsol

og Tømmermestrens Sorg
han sad som fjerde Christian
paa selve Fredriksborg.
Morgengry, saa du ham paa Grunden,
Aftensol har igen ham funden,
Aftensol.”

Med fuld Bet hædrede Vennerne ham ogsaa til sidst
med følgende Ord:
“Og da han Hjerte har, som han har Nemme,
saa blev han et Exempel os herhjemme.
Saa ofte Tiden slingrer,
det gælder blot igen
en Anker-Grund at finde
som gode danske ifønd.
Find den Grund, der for dig sig sømmer,
byg som han af det bedste Tømmer,
byg som han. ”

Den lille bredskuldrede, føre Skikkelse var en
tro og paalidelig Ven. Han har været meget for mange,
ligesom han med sin Hustru og sine talrige Børn le
vede et lykkeligt familieliv. Har han kun sat sig
faa Spor udadtil, i vort politiske og øvrige offent
lige Samkvem, har han sikkert bag sine fire Vægge
baade været en klog Haadgiver og en virksom Støtte
ved mange Lejligheder. Hana Venner vil bevare hans
trofaste Karakter og hans lyse, aabne Sind i taknem
melig Erindring«

O.B.

Villaen Chr. Winthersvej 4 blev efter Fars Død

solgt til Ingeniør Poul Larsen af Firmaet F.L.Smith

& Co. og er senere blevet overtaget af dennes Søn,
Gunnar Larsen. Under 2 Verdenskrig, vistnok i 1944»

blev Huset, uvist af hvilken Grund, sprængt i Luften
af Tyskerne og fuldstændig pulveriseret.
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Poul Heegaards 3* Søn, Christian Poter Heegaard,
er født i Slangerup lj/l I84O. Han lærte Kolonial en

gros, vistnok i det kendte Firma Trier & Goldschmidt.
Han rejste som ung til Amerika, hvor han vel ventede
at finde Guld og grønne Skove, hvilket dog blev en

Skuffelse. 3fter nogle Aars Forløb kom han hjem igen,
idet han var blevet klar over, at en haandværksuddan

net Mand til en Begyndelse var bedre stillet i Amerika

end en Handelsbetjent. Hhn gik derfor i Møbelsnodker-

lære, og da han mente, at han havdo lært at bruge
Værktøjet, rejste han paany til Amerika. Resultatet
blev ikke godt, Han vondte efter nogle Aars Forløb

hjem og stod i Virkeligheden her paa bar Bund.

Han fik nu Ansættelse i min Bars Forretning, der
paa det Tidspunkt var i stærk Fremgang, og her gjor

de han god Fyldest ved at passe den hjemlige Del af
Forretningen, idet Far en stor Del af Aaret var paa

Rejse i Ind- og Udland, og de to Brødre arbejdede
godt sammen i flere Aar, men saa stillede Chr. H.

Krav om en meget stor lønforhøjelse, som min par

fandt urimelig, og dette førte til, at Chr. H. op
sagde sin Stilling. Det havde vel i og for sig væ
ret klogere, om min Far havde stillet sig noget me

re imødekommende overfor Broderen, men ingen af dem
vilde slække paa deres Krav. Dette førte nemlig til,

at Chr» Heegaard etablerede en ganske lignende For

retning som Fars med Papir en gros og Konvclutfabrik

+) Bertha Heegaard havde i sit Ægteskab med Olaf Pe
tersen 2 Børn, en Søn og en Datter. Sønnen, Poul
Olaf Sophus Heegaardw der nu er Kontorchef i Danmarks
Nationalbank, er født 7/5 1892 og blev gift 1. Gang
i 1917 med Rigmor Anthonia Selling Monberg, født
14/6 1895* Datter af Etatsraad N,C.Monberg og Hustru,
f. Selling. I dette Ægteskab er 2 Bern, Lillian,
født 15/1 1920, og Mogens Chr., født 20/11 I922.
Poul Heegaards Ægteskab opløstes i 1925» og han
blev gift paany i I927 med Kirsten Albertsen,'født
i Roskilde 29/1I 19OI.
Bertha Petersens Datter, Harriet Helene, er
født 11/11 1894 og er ansat i Danmarks Nationalbank.
Bertha Petersen, f. Heegaard's, 2 Børn blev
adopteret af Deres Bedstefader Chr. Heegaard og
kom derved til at bære Heegaard-Navnet.

og indledede en ret haardhændet Konkurrenoe. Det gik

imidlertid ikke for Chr« E., han maatte holde op igen
og atod vistnok igiaa paa bar Bund. Ved Familiens Mel

lemkomst blev der bragt en tilsyneladende Forsoning
i Stand, og Christian Heegaard genoptog sit Arbejde

i Fars Forretning. Dette varede imidlertid ikke længe,
Bruddet havde været for stort til at det gode Forhold

helt kunde genoprettes, og Chr. Heegaard begyndte for
2* Gang den samme Forretning, og denne Gang gik det

bedre. Maaske har alt dette været medvirkende til,at
min Far fik sin Nervesygdom, for faa Aar efter i

I883-84 likviderede han sin Forretning, hvilket natur
ligvis gav Chr. Heegaard Vind i Sejlene, saa jeg me
ner, at han var en velsitueret Mand, da han trak sig
tilbage fra Forretningerne,

Chr. Heegaard blev gift 29/4 187O i Frederiksberg

Kirke med Margrethe Sophie Elisabeth Scharff, Datter

af Malermester Daniel Ludv. S. og Hustru Ellen Marie.
Der var 1 Ægteskabet en Datter ved Navn Bertha,
som blev gift med Olaf Petersen, Hovedkasserer i Nationalbanken. Sophie Heegaard blev tidlig plaget me
get af Leddegigt og knnde ikke gaa, men maatte køres

i Rullestol. Hun fik Ophold paa Diakonissestiftel
sens Hjem for ældre og svagelige ”Sarepta”, saale

des at Ægtefællerne levede deres sidste Aar hver

for sig.

Chr. Heegaard var i mange Maader on mærkelig Mand,
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men i og for sig hjælpsom og vellidt indenfor sin Kreds,

men han blev paa sine gamle Dage lidt af en Særling, der

levede under yderst tarvelige og beskedne Forhold.Han døde 14/II I914 og blev begravet paa Solbjerg Kir

kegaard paa Frederiksberg.
Som jeg allerede har omtalt, levede Sophie Heegaard

sine sidste Aar paa "Sarepta”, og her døde hun i 1929.
Der blev som sædvanlig afholdt Swrgegudetjeneste

over hende, inden hun blev ført til Garnisons Kirke-

gaard, hvor hun havde ønsket at blive begravet.- Slut
ningen af Begravelsen var ret særpxæget, idet Kisten

blev baaret over Klrkegaarden under højlydte Basun

stød - eftor hendes eget Ønsko.

Professor Sophus Heegaard havde i sit Ægteskab med

Louise Fensmark 2 Børn, en Datter Henny, der, som alle«
rede omtalt, døde som ganske ung af Malaria under et

Ophold sammen med Faderen i Italien, og en Søn, Poul.
Denne var født 2. Nov. 187I i København og tog Studen

tereksamen i 1689 og blev i 1893 Magister i Matematik,
Fysik, Astronomi og Kemi. Han studerede i Paris og i
Gøttingen og tog Doktorgraden ved Københavns Univer

sitet i 1898 paa en Afhandling med Titlen:wForstudler

til en topologisk Teori for de algebraiske Fladers
Sammenhæng.

Han virkede i nogle Aar som lærer i Ma

tematik ved nogle Skoler i København bl.a. Metropol!-
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te nsko len og Bersns Officersskole, og âet kan nævnes,
at han underviste vor nuværende Konge, Frederik d. 9«
og hans yngre Broder Knud. Han blev i 1910 Professor

i Matematik ved Københavns Universitet.

I 1918 søgte og fik han et Professorembede i Mate

matik ved Universitetet i Kristiania, og han lovede
derefter Hesten af sit Liv i Norge indtil sin Død i

februar 1948.- Professor Heegaard bestræbte sig for
at popularisere sin Videnskab, og han var bekendt

for sin Evne til at anskueliggøre Problemerne for
sine Disciple* Hans forelæsninger i Geometri blev
altid krydret med morsomme Historier* som bidrog
til at gøre Matematikken levende. Professor Heegaard

var ogsaa paa endro Omraader en god Mend for sine

Slever, idet han ogsaa søgte at forbedre deres Leve
vi lkaar, og han lod dem bruge sit Montor til Morgen

andagter. Det kan desuden nævnes, at han var høj fri
murer, og at han i mange Aar var med i Qrfordbevægel-

s an.

Professor Poul Heegaard blev i I896, 25 Aar gi.,

gift med Magdalene Johansen, Datter af Møbelfabri

kant Johansen i Kolding. I Ægteskabet var 6 Børn,
hvoraf 2 Døtre og 5 Sønner har overlevet faderen.
Jeg kan tilføje, at Professor Heegaard ogsaa var
meget slægtsinterosseret, og at jeg har faaet mango

særdeles gode og nyttige Oplysninger af ham.-I norske
Tidsskrifter findes følgende Udtalelser om ham:
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Fra Norsk Matematisk Tidsskrift J.Hefte,
2J,Aarg&ng
Oslo 1941.

Tilegnet
Professor Poul Heegaard til

70 - Aars Dagen

2. Nov. 1941.
Professor Heegaard 70 Aar«

Av

Ingebrigt Johansson«
Professor Poul Heegaard fyller 70 aar den 2. no
vember, Hån kan se tilbake paa et rikt og vekslende
virke» ikke bare som matematiker» men ogsaa paa man
ge andre av livets omraader. Av de matematiske disoipliner er det vesentlig geometrien» og innen den sær
lig topologien, som har hans interesse. Vi i Norsk
Matematisk Forening kjenner ham ogsaa som en av hoved
initiativtagerne ved foreningens start, som redaktør
av tidsskriftet og som mangeaarig formann. Som takk
vier vi dette lille heftet med geometriske avhandlin
ger til ham.
Han blev født i København den 2, november 1Ô71 som
sønn av professor i filosofi Poul Sophus Vilhelm Hee
gaard og hustru Louise Henriette Laurenze, født Fens
mark. Han tok studentereksamen i I889 og magisterkon
ferensen i 1895 med matematikk som hovedfag og med fy
sikk, astronomi og kjemi som bifag. Öfter studieophold
1 Paris og Søttingen, hvor han hørte forelesninger av
Camille Jordan, Smile Pioard, Felix Klein og Wilhelm
Weber, t.ck han 1 1898 doktorgraden ved universitetet
1 København.
I sin doktoravhandling, ”Forstudier til en topolo
gisk Teori for de algebraiske Fladers Sammenhæng” tar
han sikte paa et maal, som matematikerne ennu i vaøre
dager ikke har naadd tross store anstrengelser, nemlig
aa skape et Slags anskuelig billede av sammenhengeforholdene for en algebraisk flate 1 det imaginære omraade. For de algebraiske kurver kjonte man allerede sil
ke billeder, nemlig de riemann'ske overdekningsflater
over tallkulen. Det var teorien for dem, det gjaldt aa
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generelisere.
De en flate i âet imaginære omraade er fire-dimensjonal, maatte først de forskjellige muligheter for
fremstilling av firedimensjonale mangfoldigheter un
dersøkes med hensyn til enskuelighet. Heegaard finner,
at det almindeligd rums punkter belagt med”kotetall”
er det bedste billede, og han gir en del eksempler
paa, hvordan det tar sig ut i bruk.
For de to-dimensjonale mangfoldigheter hadde man i
de Klein'ake normalformer, som kunde utledea av de Listing'ske diagrammer, funnet et fullkomment middel til
ea overskue sammenhengsforholdene. Heegaard generali
serer de Listing'ske diagrammer til det tredimensjona
le, idet han skaper de figurer, som senere forfattere
har kalt Heegaard-diagrammer. Mon det lykkes ham ikke
aa utlede nogen tilfredsstillende normalformer av dem,
og det har heller ikke lykkes for nogen annen senere.
Derfor kan det foreløbig heller ikke bli tale om aa
generalisere videre til det firedimensjonale.
Det, som vakte mest opsikt i doktoravhandlingen,og
som gjorde, at den fikk umiddelbar betydning, var imid
lertid kritikken av tidligere betraktninger over de
Betti'ske sammenhengstall, særlig da satsen pn + m«p_ ,
hvor n er dimensjonstallet fof den lukkede mangfol
dighet, man betrakter, og hvor pm betyr det m^e Bettl8ke tall. Heegaard motbeviser paastanden med et eksem
pel og angir feilene i de boviser som Betti, Pioard og
Poinoaré hadde gitt.
I et senere arbeide har Poinoaré innrømmet, at hans
bevis var mangelfullt, men han redder selve satsen ved
aa definere de Betti'ske tell paa en litt annen mante
enn Betti selv hadde gjort.
Mange aar senere, i I916, utgav styret i Da Société
Mathématique de France efter opfordring av Hhdamard en
fransk oversettelse av Heogaards doktoravhandling,saa
at den da blev tilgjengelig for en større lesekrets.
I en aarrække virket Heegaard som lærer i matematikk
ved forskjellige skoler i København ( bl.?, Metropolitanskolen, Kadetskolen, Søvernets skoler og Boerens Of
ficersskole), og han var i aarene I907-II faglig med
hjelp ved undervisningsinspektionen for de høiere al
menskoler i Danmark. Han udgav en lærebok i matematikk
til bruk vad Søværnets Maskinistskole og skrev senere
et tillegg til den. Dessuten skrev han i aviser og tids
skrifter populærvidenskapelige artikler, særlig med
astronomisk innhold, samt boken ”Populær Astronomi”,
som virkelig blev populær og kom i mange oplag. Flere
av heftene i serien ” Grundrids ved folkelig Universi
tetsundervisning” er ogsaa forfattet av ham. Men sam
tidig viser tallrike anmeldelser av bøker og avhand
linger, at interessen for matematikken stadig er leven
de, selv om han fikk svært liten tid til selvstendig

videnskapelig arbeide.
Som følge av den anseelse doktoravhandlingen skaf
fet ham, fikk han i opdrag aa skrive artikkelen ”Analy
sis Situs" i Enzyklopädie der mathematischen Wissen
schaften. Han foretok de forberedende litteraturstudier
og laget disposisjonen, mens detaljutformningen for
størstedelen ble overlatt til Max Dehn; derfor staar
begge som forfattere av artikkelen.
I 1910 blev Heegaard professor 1 matematikk ved uni
versitetet i København, men fortsatte samtidig som læ
rer ved en rekke skoler. I I912 blev han dessuten ak
tuar i selskabet Carentia. I 1916 var han med paa aa
stifte Astronomisk Selskab i København og blev dets
første formann-. Samme aar blev han ogsaa redaktør av
Nyt Tidsskrift for Matematikk.
I 1918 kom han til Oslo som professor i matematikk
ved vaart universitet og blev samme aar innvalgt i Vi
denskapsakademiet.
Paa denne tid var det at Norsk Matematisk Forening
blev stiftdt. En del fremstaaende norske matematikere,
som var blitt enige om aa starte foreningen, nedsatte
et arbeidsudvalg, bestaaende av professor Heegaard og
aktuar Palmstrøm til aa utføre det forberedende arbei
de. Paa den konstituerende generalforsamling 2. nov.
1918 blev professorene Størmer og Birkeland valgt til
henholdsvis formann og næstformann, mens professor Hee
gaard og overlærer Alexander blev redaktører og satte
Norsk Matematisk Tidsskrift i gang. I aarene 1929-34
var Heegaard foreningens formann.
Da boken "Populær Astronomi" fra 1902, paa grunn
av astronomiens fremskritt, efterhaanden blev foreldet,
omarbeidet han den og utgav den paa nytt i I921 med
titelen "Stjerneverdenen". Efter opfordring av Studentmaallaget i Oslo har han skrevet on lettfattelig bok
om vinkelens tredeling med en innledning om berømte
matematiske problemer. For øvrig vil lesere av norske
dagblad (særlig "Morgenposten") vite, at hans popalærviden8kapelige avisartikler er legio.
I aarene I92I-57 arbeidet han sammen med professor
Engel i Giessen med aa utgi Sophus Dies samlede verker
i seks bind med kommentarer. Det er særligianmærkningerne til bind I og II, som Inneholder Lies geometri
ske arbeider, at Heegaard har innlagt sig fortjeneste.
Sammen med dr. Thalberg har han utgitt en lærebok
i matematisk geografi for gymnasiet, og sammen med pro
fessor Eitrem har han arbeidet med tydning av gamle
horoskoper.
Interessen for grafeneB teori, særlig firfarveprob
lemet er kommet til uttrykk i flere arbeider. I artik
kelen " Hamiltons Dodeka ederspil" har han uavhengig
av Headwood funnet frem til de saakalte Headwoodske
kongruenser, som omdanner firfarveproblemet fra et to-
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pologisk til et tallteoretisk. I sener© arbeider har
han bl.a. vist hvordan betingelsen for disse kongru
ensers løsbarhed kan uttrykkes ved en eneste kongru
ens, samt at det (litt unøyaktig uttrykt) ikke bare
til hver Tait-graf svarer et system av Headwoodske
kongruenser, men ogsaa omvendt til hvert system av
Headwood'ske kongruenser en Tait-graf.
I de sidste aarene har Heegaard atter tatt op det
arbeidet, som han begynte med i doktoravhandlingen:
studiet av de algebraiske flåters sammenheng i det
imaginære omraade. Idet han benytter den fremstilling
av planets imaginære elementer, som han hadde anbe
falt i doktoravhandlingen ( og som forøvrig stemmer
overens med en fremstilling, som Sophus Lie hadde of
fentliggjort i I87O), studerer han forskellige singulariteter som optrer paa firedimensjonale "Hiemann-*
ske”overdekningsrum over det '‘almindelige” fire-dimensjonale rum.
For øvrig har hans videnskapelige produktion vist
en tydelig økende tendens i de sidste decenniene.Vi
kan sikkert fremdeles regne med mange verdifulle bi
drag fra hans haand.
Billedet av Professor Heegaard vil imidlertid ik
ke være fullstendig, uten at vi ogsaa nevner, at han
var formann i den akademiske dyrtidskomité I920 - 25
og ellers ogsaa har gjort meget for studentone, at han
har været styremedlem i Samfundet for dansk-norsk Ge
nealogi og Personalhistorie og i Norsk Seiskap for
psykisk Forskning, at han har vært formann i Oslo
Folkeakademi og har holdt tallrike folkeakademiforedrag baade i og utenfor Oslo, samt at han er en ivrig
tilhenger av Qxfordbevegelsen.
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Fra:
Det Norske Videnskapa-Akademi i Oslo's Aarbok
1948.
Særtryk.

Minnetale over Professor Poul Heegaard holdt i den
mat.-naturv. klasses møte den l.november 1948 av

Ingebrigt Johansaon.
I begynnelsen af februar i aar døde professor Poul
Heegaard« 78 aar gammel. Han hadde -vært medlem av det
te akademi siden han kom til Norge i 1918.
Poul Heegaard blev født i København den 2, november
1878. Han var sønn af professor Poul Sophus Wilhelm
Heegaard og hustru Louise Henriette Laurontze, født
Fensmark. Han tok studentereksamen i 1889 og magister
konferencen i 1893 med matematikk som hovedfag og med
fysikk, astronomi og kjemi som bifag. Etterpaa studer
te han i Paris og Gøttingon; dor hørte han forelesnin
ger av Camille Jordan, Emile Pioard, Felix Klein og
Wilhelm Weber. Og saa tok han doktorgraden ved Univer
sitetet i København i I898, 27 Aar gammel, paa en av
handling med titelen "Forstudier til en topologisk
Teori for de algebraiske Fladers Sammenhæng”.
I denne avhandling tar Heegaard sikto paa aa skape
en forestilling om sammenhongsforholdene for en alge
braisk flate i det imaginære omraado, der man hadde
klassifisert do saakalte Riomannske ovordekningsfla
ter over tallkulen. Man hadde ved hjelp av de saakalte
Listingske diagrammer kommet frem til de Klein'ske nor
malformer, dvs. kuleflaten, ringflaten, den dobbelte
ringflate osv..
Naa er en algebraisk flate firedimensjonal i det
imaginære omraade, saa at maalet for Heegaard maatte
være aa studere de mulige firedimensjonale sammenhengsformer. Som et forstudium tar han i sin doktor
avhandling fatt paa det tredimensjonale tilfellet.
Han generaliserer de Listingske diagrammer og skaper
derved de figurer, som i vaare dager kalles Heegaarddiagrammer.
Men det lykkes ham ikke aa klassifioere de tredi
mensjonale sammenhengaformene, hverken ved normalfor
mer eller pae annen maate. Men det har naa heller ikko lykkes for noen annen, til tross for, at utallige
forskere har beskjeftiget aeg med Heegaard-diagram-
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mene alden»
Heegaards doktorafhandling vakte stor oppsikt blant
topologer. Det skyldtes særlig hans kritikk mot en set
ning, som den store franske matematiker Poinoaré mente
han hadde bevist om de snaka lte Bettlske sammenhængetall. Heegaard motbeviser setningen mod et eksempel og
paapeker ogsaa resonnementsfeilen i Poinoarôs “bevis”.
I et senere arbeide har Poinoaré innrømmet, at hans
bevis var mangelfullt; men han redder setningen ved aa
definere de Bettlske tall paa en litt annen maate enn
Betti hadde gjort selv.
Som følge av den anseelse, som doktoravhandlingen
hadde skaffet Heegaerd, fikk han i oppdrag aa skrive
artikkelen om topologi i "Enzyklopädie der mathema
tischen Wissensohafton”. Han foretok de forberedende
litteraturstudier og laget en disposition, men han
hadde vanskeligheder med aa formulere et skikkelig
grunnlag. Det fantes allerede den gang riktignok en
mengde avhandlinger om topologiske problemer, men ikke
noen systematisk oppbygning av topologien«
Paa et naturforskermøte i Kassel i høsten I903
traff Heegaard sammen mod Max Dehn, og paa toget mel
lem Gøttingen og Hamburg hadde de en lang samtale am
grunnlagsproblemene i topologien« Dehn mente, man
skulle stille opp bare akkurat saa mange aksiomer,at
det egentlig topologiske kom klart frem, noe som al
dri var blltt gjort før. Her i jornbanekupeen ble don
saakalte kombinatoriske topologi skapt. Heegaard var
begejstret og foreslo, at de skulle skrive artikkelen
sammen. Og slik ble det; de samarbeidet hos Heegaard
1 Vedbæk julen 1904 og hos Dehn i Kiel sommeren I905,
og en8yklopedlartikkelen ble innlevert i januar 1907»
Heegaard var imidlertid ikke i den situation, at
han kunne ofre seg for vitenskapen. Han maatte sørge
for underhold for seg selv og sin familie. Han var
blit gift med Magdalene Johansen allerede 1 1896, 25
aar gi., to aar før han tok doktorgraden, og de fikk
1 alt seks barn. Han virket som Iser er 1 matematikk
ved en rekke forskjellige skoler i København, bl.a.
Metropolitanskolen, Kadetskolen, Søværmets skoler og
iterens officersskole, og han tilbrakte en stor del
av sin dag med aa løpe fra den ene skole til don andre.
Ogsaa etter at han var blltt professor 1 matematikk
ved Københavns Universitet i 1910, fortsatte han med
aa gi skoleundervisning. Dessuten ble han aktuar i
selskabet Oarentia 1 1912, noe han fortsatte aa være
helt til han reiste til Norge i 1918.
Fra denne tiden i Danmark bør ogsaa nevnes følgen
de: Han var faglig medhjelp ved undervisningsinspek
sjonen for de høyere almenskoler i aarene I907-II.
Han var den første formann 1 Astronomisk Selskab,
som han var med paa aa stifte i 1916, og samme Aar
ble han ogsaa redaktør av Nyt Tidsskrift for Matematik.
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I 1905 hedde han gitt ut en lærebok i matematikk til
bruk ved Søværnets Maskinistskole og i 1907 et tillegg
til den« Han skrev populærvitenskapelige artikler i aviser og tidsskrifter; innholdet var oftest astronomi.
Han havde ogsaa (forøvrig allerede i 1902) utgitt ei
bok - Populær Astronomi - som virkelig ble populær og
kom i mange opplag. Og flere av heftene i serien ”Grund
rids ved folkelig Universitetsundervisning »’er av ham.
I 1918 kom Heegaard til Universitetet i Kristiania
som professor i matematikk med særlig forpliktelse til
aa foredra geometri. Let dreiede seg om et nytt profes
sorat,. som han var blit opfordret til aa søke.
Let var-utvivlsomt en stor vinning for norsk matema
tikk, at Heegaard kom hit, ikko mindst fordi han bidro
saa storkt til aa gi Norsk matematisk forening og norsk
matematisk tidsskrift en god start. En del matematikere
nedsatte i slutten af september I918 et arbojdsutvalg,
bestaaende av Professor Heegaard og aktuar (senere pro
fessor) A. Palmstrøm, til aa utføre det forberedende
arbeide. Paa den konstituerende generalforsamling 2.no
vember samme aar ble professorene Carl Størmer og Hiohard Birkeland valt til henholdsvis formann og nest
formann i foreningen, mens professor Heegaard og over
lærer A. Alexander ble redaktører og satte tidsskrif
tet i gang. Heegaard ble staeende som redaktør i 4i
aer. Senere har han ogsaa vært formann i foreningen;
det var i aarene 1929-54»
I en lang rekke aa.r - fra 1921 til 37 - arbeidet Heegaard etter oppdrag av Norsk matematisk forening sam
men med professor Friedrich Engel i Giessen med utgi
velsen av Sophus Lies samlede verker mod anmerkninger.
Heegaard8 arbeide ligger særlig i kommentarens til de
to første av de seks bindene; det er de, som innehol
der Lies geometriske arbeider.
Heegaard har beskjeftiget seg meget med firfargeproblomet. Ved hjelp av sammenhengen med de taitske
?refer omdannet han dette problem til et tallteoretisk
løsning av kongruenser av en viss type). Let viste
sig rigtignok, at denne omdannelsen var foretatt tid
ligere av matematikeren Headwood. Men Heegaard har stu
dert disse kongruensene mere inngaaende, og har bl.a.
vist, at de kan erstattes med en eneste kongruens.
I de siste aarene før Heegaard falt for aldersgren
sen, tok han opp igjen det problem, som han hadde be
gynt paa i sin doktoravhandling; de algebraiske flå
ters sammenheng i det imaginære omraade. I løpet af
aarene I938-4O kom det i allt tre aiQiandllnger med
bidrag til de algebraiske flåters topologi.
Let maa ogsaa nevnes, at Heegaard har arbeidet med
tydning av gamle horoskoper sammen med professor S.
Eitrem.
Let er lett aa finne forklaring paa, at Heegaards
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vitenskapelige produksjon ble forholdsvis beskjeden i
omfang»
Fôr det første var de to problemene, som hadde fan
get hans særlige interesse ( de algebraiske flåters
topologi og firfargeproblemet), saa vanskelige, at de
nærmest maa betegnes som uangribelige paa vltenskabens
naaværende stadium» Vi vet, at mange har forsøkt seg
paa de samme problemene, men har oppgitt dem» Heegaard
kunne aapenbart ikke oppgi dem.
For det andre laa vel undervisning og popularisering
hans hjerte nærmere enn forskningen» Btter sin berømte
doktoravhandling hadde han - etter hva han selv har
sagt - innstilt seg paa aa virke som skolelærer og po
pulariserende skribent. Naar han saa etter tolv aars
forløp allikevel fikk sjansen til aa bli professor, er
det ikke rart, at det var blitt litt vanskelig aa sadle
om.
Ogsaa etter at han var kommet til Norge, fortsatte
han sitt populærvitenskapelige forfatterskap. I I92I
utga han boka "Stjerneverdenen, verdensbilledet gjen
nom tidene’*. Og i 1934 ^om øi Uta bok med titelen ”Uto
tridellng av vinkelen»” Og saa har han skrevet en mas
se avisartikler, især 1 Morgenposten, der han var med
arbeider i mange aar.
Han har ogsaa holdt tallrike folkeakademlforedrag
baade 1 og utenfor Oslo, og han har til og med vært
formann i Oslo folkeakademi.
Sammen med dr* Thalberg har han utgitt ei lærebok
i matematisk geografi for gymnasiet.
Som matematiker var Heegaard mere Interessert 1 an
skueliggjørelse enn i streng gjennomføring av den lo
giske oppbygging» Han hadde f»eks. stor forkjærlighet
for aa skue flredimensjonalt, dels ved analogislut
ninger fra det almindelige tredimensjonale rom, dels
ved aa forsyne rommets punkter med kotetall, paa sam
me maate, som man bruker kotetall paa et plant kart
til aa representere den tredje dimensjon»
Som foreleser i geometri ved Universitetet utmer
ket han seg ved sin evne til aa ledsage forelesningene
med gode figurer paa tavla og med geometriske gestikulasjoner i rommet. Dessuten forsto han alltid aa
krydre forelesningene med morsomme historier, som bi
dro til aa gjøre matematikken levende.
Ogsaa ellers har Heegaard betydd mye for studente
ne, baade gjennom sin personlige eharme og sitt gode
humør og gjennom sin omsorg for dem. Sfter forrige ver
denskrig var han formann i den akademiske dyrtidskomité
fra 1920 til 1925» og i on rekke aar holdt han liv i
en geometrisk studiecirkel for hovedfagsstudenter og
yngre kandidater. Paa et senere tidspunkt tok han sig
særlig av de kristelige studentene og lot dem f»eks.
bruke hans kontor til faste morgenandakter.
Heegaard var en mand med interesser paa mange om-
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raader. Han har f.eks. vært styremedlem i Samfundet for
dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie og i norsk
seiskap for psykisk forskning; han var ogsaa i sin tid
med paa avsløringen af wmediet’r Ejner Nielsen. Videre
var han frimurer av høy rang, og han var i mange aar
aktivt med i Qxfordbevægelsen.
Premfor alt var det alle slags systemer av religiøs,
filosofisk og politisk natur som tiltrakk seg hans opp
merksomhet og holdt ham fanget. Han var aapenbart en
søkende sjel paa jakt etter sammenheng i tilværelsen.
Han maatte prøve alt, mon han avskydde tvilen, og hans
trang til aa tro gjorde ham undertiden nesten blind for
de mindre sympatiske sider ved systemene og deres tilhengore. Til slutt fant hans søkende aand vel endelig
hvile i katolisismen»
Med Poul Heegaard har et fint, følsomt og hjerte
varmt menneske forlatt oss. Vi hedrer hans minne ved
aa reise oss.

Ü2
Min far, Anker Henrik Heegaard, blev gift JO/ll

1866 med min Mor, Julio Augustine Wagner. Hun var
født 5/7 1847 so® Datter af Messingvarefabrikant

Carl Frederik Wagner. Der var i Ægteskabet en Dat-*
ter, der døde som ganske lille, og mig selv, som

kom til Verden 12/5 1870.
Min Mor døde, inden jog var et Aar gi. d. 15/12

I87O af Skarlagensfeber i Pilestiæde 40, hvor Par
dengang havde Forretning og Beboelse, og dette gav
Anledning til, at han flyttede sammen med sine For

ældre og førte ftelles Husstand med dem, saaledes at
min Bedstemoder førte Hus og faktisk blev Mor for
mig i de første Aar.

Bedstefar havde paa det Tidspunkt bortforpagtet

sin Gaard i Slangerup til Købmand Mørok, men vi til
bragte nogle Somre paa Gaarden, og derfra stammer

mine første Barndomsminder. Gaarden laa paa venstre
Side af Hovedgaden, naar men kommer fra Kirken og

gaar mod Hillerød, og den var den yderst beliggende
Gaard 1 Byen. Paa den anden Side laa nogle Huse, der

hørte til Gaarden,- et af dem havde været Enkesæde
for min Bedstemors Mor, og 1 Haven, der hørte til,
lærte jeg at gaa, idet jeg blev stillet ved en grøn

målet Tremme bænk og fik nedfaldne Æbler at lege med,
som jeg trillede mellem Bænkens Tremmer, medens jeg

selv bevægede mig frem og tilbage, holdende mig til

Bænken. I et af disse Huse boede en Familie,Weis og
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hans Kone Stine* Hana Weis var Hønsekræmmer, han årog

med sin Trillevogn rundt til de omliggende Gaarde og
opkøbte Fjerkræ, Æg og Smør, og naar han havde fuldt

læs, trillede han de 4» Mil til København og falbød
sine Varer paa GI. Torv. Han havde ogsaa Kommissioner

med for Byens Befolkning, besørgede Indkøb hos køben
havnske Handlende og drog hen ad Aften med sin Trille

vogn tilbage til Slangerup for efter et passende Hvil
paany at drage rundt i Sognet og gøre Indkøb. Livet
var ikke let dengang. En Bel Aar senere laante Far
ham 70 Rigsdaler, for dem købte Hans Weis sig et En-

spændorkøretøj, og dette var jo en væsentlig Forbed

ring af hans Forhold. Hans Kone Stine var en lille
undersætsig Kvinde, hun havde Skade i begge Hofter

og havde deraf en underlig vrikkende Gang. Ikke des
to mindre var hun Landpost og slæbte Sognet rundt

med en meget stor Posttaääe.

Jeg var som Barn stærkt plaget af nogle mægtige
Vorter paa Fingrene; der var forsøgt forskellige Mid

ler herimod, men intet hjalp. En Aften i Mørkningen,

da jeg legede uden for Bedstefars Gaard, kom Stine
hen til mig,-jeg husker det saa klart, som var det
i Gaar.-Hun tog mig i Haanden og sagde:“Nu kan Du
gaa med mig, min lille Ven.” Jeg kendte godt Stine

og gik rolig med hende; vi vandrede ad en Sti over
Markerne til den nærliggende lille By Jordhøj.Stine

bankede paa en Husdør. Vi traadte ind, der sad en
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ældre alvorlig Kone og strikkede paa en Strømpe.Stine
vekslede et Par Ord med Konen, - jeg hørte ikke, hvad

hun sagde, men Konen nikkede bekræftende, og Stine før

te mig hen til en Alkoveseng, trak et Gardin til Side,
stak Haanden under Dynen og trak en kold, bleg Haand

frem, - det var en døds Haand. Med den dødes Haand strøg
hun mine smaa vortebefængte Pingre meget omhyggeligt,

lagde Haanden paa Plads igen under Dynen, trak Gardi

net for igen, vekslede nogle Ord med Konen, og vi for

lod Huset og vandrede tilbage ad Markstien til Slange
rup, hvor hun afleverede mig paa Bedstefars Gaard. Jeg

fik ingen nærmere Forklaring. Det var jo en uhyggelig
Oplevelse, som dog ikke gjorde overvældende Indtryk
paa mig paa Grund af min Ungdom. For Stine har det sik

kert nok været en stor Skuffelse, for Vorterne gik selv

følgelig ikke bort, dem var jeg plaget med endnu en hel
Del Aar, men jeg blev dog af med dem paa en helt an

den Maade. Efter at jeg var kommet paa Kostskole i Bir
kerød, fik jeg en Kammerat fra Ærøskøbing, og han vid

ste Baad. Vi skulde gaa ud i Maaneskin, finde en sort
Skovsnegl og smøre Vorterne med den, medens han op

læste en Formular, som han kendte, og naar Vorten var

smurt, skulde Sneglen kastes over Skuldren bagud.Vor
terne gik ikke bort i første Omgang, men noget maa være

sket, for jeg gentog Eksperimentet, ganske vist uden

Maaneskin og Formular, og efter at jeg havde smurtVor
terne nogle Gange, kunde jeg pille dem af, de forsvandt
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fuldstændig og har aldrig generet mig senere.

Bedstefader solgte, medens jeg var lille Barn, sdn

Gaard til Købmand Mørok, saaledes at disse Sommerophold
ophørte, og jeg maatte nøjes med Ture sammen med Bedste

fader paa Volden og i Kongens Have. Jeg har ret natur

lig ingen Erindring om Lejligheden! Pilestræde, vi var

nemlig flyttet hen i Møntergade Nr. 26, derfor laa det
nær at følge mig paa Tur paa Volden og i Kongens Have.
Par var i disse Aar blevet stærkt politisk interesseret,

og det var særlig her i Møntergade, at han havde sine sto

re politiske Middage, som jeg allerede tidligere har om
talt, men jeg var selvfølgelig for lille til at forstaa

ret meget af, hvad der foregik.

i 1877 giftede Par sig igen, - med Louise Rosenstand,

og dette medførte, at Husfællesskabet med Bedsteforæl
drene ophørto, de flyttede til Hauserplads 16, og vi flyt
tede ud i Gothersgade, Hj. af Linnôsgade, Dette var
dengang et helt nyt Kvarter, og da vi saa paa Lejlig

hed, var denne beboet af Damer fra Cirkus Rendz,som

havde opslaaet sit store Telt for den anden Ende af
Linnôsgade paa det store Grønttorv.

Min Stedmor var kun 18 Aar dengang og sad ikke in
de med mange Betingelser for at kunne være Mor til

mig. Par var dengang meget paa Rejse, saa hun fik til

Selskab og Nytte sin yngre Søster Anna 1 Huset.De
to Damers mest anvendte Opdragelsesmetode var en Lus

sing, som det godt-kan være, jeg har fortjent, men
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jeg holdt mig selvfølgelig af denne Grund noget paa
Afstand, og Resultatet heraf blev, at jeg i 78 blev

anbragt paa Birkerød kostskole, og hermed begynder
jo et nyt Afsnit af min Tilværelse. - Senere, da baa
de jeg og min Stedmoder blev ældre og mere erfarne,
kom vi imidlertid i meget god ForstaaeIse med hin

anden.

Birkerød Kostskoles Ejer og Forstander var den

Gang Johan Mantziua, Bror til den gamle Skuespil
ler Ghr. Mantzius. Han var sikkert en meget velme
nende Mand, men af et hidsigt og voldsomt Tempera

ment, som medførte, at han egentlig mere skræmte
sine Elever end knyttede dem til sig. Jeg for mit
Vedkommende og mange foruden mig var i hvert Fald

frygtelig bange for ham. Støn var af Udseende i Grun

den en kraftig og sund Mand, men han gik med en al
vorlig lungesygdom, det fortaltes paa Skolen, at

han kun havde den ene Lunge i Behold, og han var
derfor ret ofte sengeliggende. Det er trist at maat

te sige, at naar dette var Tilfældet, aandede man
ligesom lettet og befriet op. I det hele og store

var Tonen paa Skolen god. Opdragelsen gik i grundt
vigiansk Betning. Dagen begyndte med Morgensang,

derefter 6 Timers Skoleundervisning med Frokost
pause, saa var der Middag og derefter 2 Timers Fri

hed til Kl. 17, hvor vi skulde møde til saakaldt
”Inspektion” a.v.s. Lektielæsning i et Par Klasse

værelser under Tilsyn af en læror, Kl. 20 var der
Aftensmaaltid, Kl. 21 Aftensang, og saa gik i hvert

Fald de yngre i Seng.

Jeg kan f.Eks, fortælle en for Mantzina' Opdra
gelsesmetoder ret karakteristisk Episode fra dette

Tidsrum. Naar jeg omtrent hver J Uge var hjemme paa
weekend, fik jeg udleveret Pejseponge til 2 Kl..
Jog havde imidlertid regnet ud, at jeg kunde redde

lidt Lommepenge ved at køre paa J Kl., jeg tror,
det blev omtrent 45 Ø^e til mig, og det var mange
Penge den Sang. Far fulgte mig don paagældende Af

ten til Toget i Kø-benhavn, og jeg fortelte ham,at
jeg havde faaet Ponge til 2 Kl., mon for at spare
havde taget J Kl., og han sagde ikke noget dertil.

Til alt Uheld kom jeg til at sidde overfor en be
ruset Person, som undor Kørselon fik Opkastning,og
jeg fik noget nodover min forholdsvis nye Vinter

frakke. Jeg vadskode selvfølgelig Frakken, saa godt
jeg kunde, da jog kom hjem til 3kolon, men Plotter
var der, og det blev bemærket, da jeg næste Sang
var paa Besøg hjemme og gav Anledning til, at jeg

fortalto, hvorledes det var sket. Udon at jeg vid
ste noget derom, skrov Far til Mantzius, at naar
saadan nogot kunde passoro, vildo han ikke have,
at jog kørte paa 5 Kl-*, og sa? blov jog kaldt ind

til ”Mentz" og kom ud for en frygtelig Tordentale m.m.,
der formede sig omtrent saalodes: Jeg var on Skurk,
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en Tyveknægt og en Bedrager, jeg havde snydt ham, og *

jeg havde snydt min Far, jeg var et Udskud af Samfun
det, som ingen ordentlige Mennesker vilde have med

at gøre» Min Far vilde foreløbig ikke se mig for si

ne Øjne,-formodentlig ikke det første Aar, nu skul

de han i Forening med min Far overveje, hvorledes
jeg skulde straffes, om han eller Politiet skulde

beaflrge det, og om jeg vidste, hvad der vilde ske,
hvis man blev enige om, at Politiet skulde ordne

Sagen. I saa Tilfælde vilde jeg blive bundet til en
Tønde og pisket nede paa Torvet. Medens denne Over

vejelse stod paa, maatte jeg ikke forlade Skolens
Orund i hvert Fald ikke de fdrste 6 Uger. Jeg var

den Sang 10 el. 11 Aar gi., saa selv om jeg maaske
tvivlede lidt paa Politiets Mellemkomst, saa gjor

de det hele dog et forfærdeligt Indtryk paa mig,
navnlig selvfølgelig, at min Far, som jo var den

eneste, jeg havde at støtte mig til, foreløbig ik
ke vilde Be mig for sine Øjne, og jeg skrev et an

gerfuldt Brev hjem, hvis Indhold de vist i og for
sig ikke forstod et Muk af og nærmest havde moret
sig over.

Dette foregik oa. 6 Uger før Jul, og i al den
Tid gik jeg jo i sort Humør. Aftenen, før Juleferi

en begyndte den paafølgende Dag, var der gerne Ju
lefest mod Juletræ og Dans, men Aftenen var jo til
at begynde med ret bedrøvelig for mig,-den paaføl-
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gende Dag akulde Kammeraterne jo hjem, men efter hvad

der var sagt til mig, skulde jeg naturligvis ikke

hjem. Jeg husker, at jeg stod og hængte i et af Væ
relserne, da Mantzius stor og bred kom forbi, Da han

saa mig, sagde han meget venligt :"Naa Anker, glæder

Du Dig meget til at komme hjem i Morgen?" Det gav
et Sæt i mig, jeg vidste ikke, om det var Ironi el

ler Alvor, men jeg fandt det klogest forsigtigt at

fremstamme: "Ja, det gjorde jeg jo."
Han havde muligvis glemt hele Historien, og jeg

hentede næste formiddag Hejsepenge, selvfølgelig

til 2 Kl., som denne Gang ogsaa blev benyttet. Saa

naturligvis havde Kuren hjulpet efter Formaalet,
men jeg syntes jo unægtoligt, den var lidt haard.

Jeg var yngste Elev paa Skolen, da jeg kom der,
idet jeg kun var

Aar, og jeg var der i 6 Aar og

opnaaede højeste Anciennitet. Da jog havde været der
i 5 Aar, holdt lærer Haase Jubilæumsfest for mig paa

sit Værelse, hvor flere Elever deltog, og hvor der
serveredes Kager med afbrændt Hødvin.

I den første Tid, jeg var paa Skolen, benyttede
vi Fritiden eftor eget Ønske, men senere blev ind
ført tvungen Spadseretur med en lærer og forskelligt
Boldspil og - ikke at forglemme - noget, der morode

os i højeste Grad: Folttjeneateøvelser. Vi havde faa-
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et en ny læror, on Promiørløjtnant Klinkby, han blev

Gymnastiklærer og læror i Engelsk og Matematik. Dor
blov anskaffet Trægeværer af forskellig Størrolso til
alle Skolens Elever, og han lærte os at exereere og
arrangerede Felttjenestoøvelser, en finero Form for

Bøvere og Soldater, og dot morode os kongeligt,naar

han paa sit ravjydske meddelte, at rtfire Mand og en
Fane markerer et Kompagni”, eller at “Jernbanelinien
mellem store og lille Bidstrup Skov markerer en Flod,

som kun kan overskrides ved leddet til lille Bidstrup
som markerer on Bro". Skoven blov saa gennemsøgt og

en skjult Afdeling fundet og beskudt under vilde Hyl.
Dor blev ogsaa drevet Fodbold og Krikotspil, og
et Fodboldhold kom sejrrigt hjem efter en Kamp paa

Gothersgades Exercerplads med et københavnsk Hold.

I 1884 tog Far mig ud af Skolen, jeg ved ikke
rigtig hvorfor. Mantzius var meget venlig vod Afske

den, han fortalte mig gudskelov, at jeg altid havde

været en rar og elskværdig Dreng, og der var heldig
vis ikke Talo om, at jeg var noget Udskud af Menne
skeheden.
Jeg blev saa anbragt i den katolske Skole paa
Ordruphøj, Sot. Andreas Kollegiet. Do vilde først

ikke have mig, idet Hektor gjorde gældende, at Jeg

var for gammel, men da han hørte, at jeg var Nevø
af Prof. Sophus Heegaard, fik han Interesse for mig,

og jeg blev optaget alligevel. Hans første ifesonne-

ment var sikkert âet rigtige, for jeg havde meget

svært ved at finde mig tilrette med den klosterlige
Aand, som raadede paa Skolen. Man var f. Es. aldrig

sig selv, men skulde altid være sammen med Kammera
terne baade i Skoletid og Fritid, 2 maatte f.Ex. ik

ke gaa alene sammen paa de fiellea Spadsereture,men

der skulde altid være J, Ræsonnementet var, at der
kunde ske Ting mellem 2, som ikke kunde ske mellem

Forresten havde man det godt paa Skolen, Tonen
var blidere end i Birkerød* Pryglesystemet anvend

tes ikke. Havde man forset sig, blev man straffet

med at maatte skrive 25 til 50 Gange, at det og det

maatte man ikke gøre. Den eneste Tid, man var over
ladt til sig selv, var egentlig om Natten i et lille

Sovekabinet, hvor der kun var Plads til Seng, Stol

og en Mellemting mellem Kommode og Servante, og hvor

der selvfølgelig ikke maatte tales med Kammeraten
ved Siden af.
Jeg tror, at Far tænkte, at jeg skulde lære navn
lig Tysk derude, hvad der nok har gavnet mig, til
Gengæld glippede det for mig paa andre Omraader,idet
vi havde tyske lærebøger, f. Sks. til Græsk, Latin

og Fransk, og selv om jeg vistnok paa det Tidspunkt

havde lært Tysk i Birkerød, var det ikke nok til,

nt jeg kunde forstaa det som Undervisningssprog.
Efter et Aars Forløb skiftede jeg derfor paany
Skole og blev sat i Hauchs Latin- og Realskole,: •
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hvor jeg afsluttede min Skoletid efter at have gen-

nemgaaet 4 Kl* i Mat.-naturvidenskabelig Retning,
ffar vilde i Grunden godt have haft, at jeg skulde
have fortsat og taget Studentereksamen, men jeg hav

de ingen særlig Lyst til Bogen, og jeg kom derfor

ind i praktisk Virksomhed.

I Sommeren 188j var Byggeriet paa ffars Villa Chr.

Winthersvej 4 i fuld Gang, og jeg havde i Sommerfe
rien Lejlighed til at følge Haandværkernes Arbejde,
og Tømmerarbejdet vakte min særlige Interesse, og
dette Haandværk fik jeg i Grunden Lyst til at lære.

Efter endt Skoletid, i Eftersommeren 188?, kom
jeg 1 Lære hos den Tømmermester, der havde haft Ar

bejdet paa ffars Villa, Hans Nielsen. Denne havde i-

midlertid ikke meget at bestille, og Resultatet blev,
at jeg igen maatte holdo op, og jeg kom saa ind paa
Teknisk Skole om Vinteren. Hen ad fforaaret kom der

Meddelelse fra ham, at nu kunde jeg komme igen, om
jeg vilde, idet han skulde begynde ot større Bygge

foretagende paa Hjørnet af Tullinsgade og %ernedamsvej, og det kom jog til at følge fra Begyndelsen til
Afslutningen.
Hans Nielsen var mere Bygmester end egentlig Tøm

mermester, idet han for egen Regning opførte forskel

lige Bygninger paa Frederiksberg. Det var ogsaa hiam,
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der byggede Bristol, men det medførte, at han ikke
havde stadigt Arbejde.

Da Ejendommen i Tul lins gade var fier dig, var det
igen galt, og jeg maatte søge andetsteds hen for at
fortsætte min Uddannelse. Jeg var da saa heldig at

blive antaget hos den kendte Tømmermester Vald.Jussing som Jorbundter. Det var et udmærket Værksted at

komme ind paa. Pussing havde meget godt og offentligt
Arbejde. Vi havde saaledes Reparationsarbejdet paa 2
Palæer paa Amalienborg. I det ene af dem, som Chr. d.

X senere beboede, har jeg været med til at lave ny
Hovedtrappe. - Han havde desuden Toldboden, Det kgl.
Teater, Arbejde for landmandsbanken, paa Christians
borg Slot, der ganske vist var brændt men alligevel
krævede meget Reparationsarbejde paa de tilstødende

Bygninger, Materialgaarden, Postgaardon, Assistens
huset; og af nyt Arbejde var dår, da jeg kom,Polytek
nisk læreanstalt paa Sølvtorvet og derefter botanisk
Laboratorium paa Hjørnet af Cothersgade og Østre Par-

imagsgade i den anden Ende af Botanisk Have og desu

den en Del privat Arbejde, saa her var noget at gøre
stadig hele Aaret rundt.

I Efteraaret I89I lavede jeg mit Svendestykke, gik
paa Teknisk Skole om Vinteren. Om Eoraaret 92 skulde

jeg møde til Militærtjeneste, som jeg aftjente ved

Ingcniørregimentets 3 Xoinp. Tjenesten ved Ingeniørre
gimentet var ret lang, for den strakte sig i Virke-

lbl
ligheden over 2| Aar, og jeg havde hørt noget om, at

jeg var tænkt som Befalingsmandselev, uden at dette

dog var direkte sagt til mig; det blev saa en Dag i

Dagsbefalingen meddelt, at de, der var udset til Be
falingsmandselever, skulde stille i Kasernegaarden Kl.

1. Jeg lod. som ingen Ting og gik hjem« Da jeg stillede

til normal Tid Kl« 2, blev jog mødt af vor Sergent,

der egentlig var en flink Mand, men med 04 noget grov
Underofficers-Facon i sin Udtryksmaade. Ordene faldt
saadan: ” Hvor F..... i hede H...... var De henne 21«

De skulde jo have stillet i Kasernegearden Kl. l.D«

var jo udtaget til Befalingsmandselev.” Hertil bemær
kede jeg meget spagÆsrdigt, at ingen havde sagt dette
til mig, men jyg fik det Svar, at det vidste jeg sgu
godt. Hvorefter Sergenten fortsattes ” Nu skal De ba
re høre, jog raabør jo 421 op, og ved Do, hvad han si

ger, Preniærløjtnenten, saa siger han Herren hjælpe
mig: »• 421, ham vil jog ikke have, for han er baado

skæv og skeløjet."" " - Dille Pause. - " Saadan en
forbandet Løgn,-den har De sgu lavet godt 21."
Derved var jeg saa heldig at kunno onde Militær

tjenesten om Bfteraarot. I modsat Fald skulde jeg ha
ve ligget inden ot helt Aar for derefter at blive

hjemsendt om Vinteren og blive indkaldt til Tjeneste
følgende Sommer.-Baggrunden herfor var, at jeg for
inden havde haft Lejlighed til at tale med on af
Løjtnanterne og bedt om at blive fritaget for Befa-
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lingsman da skolen.

Jeg blov altsaa hjemsendt om Efteraarot, var igen

paa teknisk Skolo, men mødte en Dag paa Gaden en Be

kendt, som fortalte mig, at Industriforeningen skul

de have folk til Verdensudstillingen i Chicago for
at opstille den danske Afdeling der. Det var Vand
paa min Mølle« Jeg henvendte mig paa Industrifore

ningens Kontor og fik at vide, at det var Tømmermester
Cortsen paa Nørrogade, der forestod Arbejdet. Jog hen
vendte mig til ham og blov antaget. Sammen med mig kom
2 andre forøvrigt gode Bekendte fra Fussings Værksted,
Frosoh og Christoffer Olsen, der bogge var ældre ond

jeg, 1 Arbejde. En Dol lavede vi ferdig til Opsæt
ning, bl.a. 3 Taarne, lavet af meget let Materiale,

der som Symbol paa Københavns Vaaben skulde danne Ho

vedindgang for den dansko Afdeling i Hovedhallen.Og saa pakkede vi forresten Tingene sammen til Af

sendelse til Amerika, og Meningen var, at vi skulde
være rejst vod Nytaarstid, men 1893 var Qn niegot

streng Vinter, Sundet var tilfrosset, saa Fo|k kun

de spadsere til Sverrig. Kristianiafjord var lukket
af Is, og der skulde vi ogsaa op for at hente den

norske Udstilling. Først 9 Marts blov der saa aabent
Vand at Thingvallas ttHekla” kunde afgaa fra Køben

havn med Kristiania som første Maal. Da vi naaede

Kristianiafjord, var der metertyk Is og kun en megot smal Sejlrende var aaben. Vi mødte Dampere paa
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Vej ud, og det gav Anledning til, at ”Hekla” for at
komme ud i Siden af fienden med Skruen hamrede i den

tykke Is, saa alt dirrede om Bord, og det var Maski

nen ikke indrettet paa, hvilket ogsaa viste sig sene
re, for det blev i Virkeligheden on eventyrlig Tur

over Atlanten.-Vi naaede imidlertid Kristiania 1
god Behold, der laa vi i 5

og fik indladet den

norske Udstilling til Chioago. Vi havde for fiesten
nogle ret fornøjelige Dage under Opholdet der. Der
efter fulgte samme besværlige Sejlads ud gennem Fjor
den, og saa gik Turen Nord om Skotland, og da vi hav

de sejlet en 8 Dages Tid, blev Maskinen pludselig
stoppet, vi spurgte forbavsede om Aarsagen, men fik
kun til Svar, at man skulde ”smøre”, hvilket vi na

turligvis ikke troede paa. Vi fik senere at vide,at

Akslen var brækket, og at dette var den virkelige

Urund til Maskinstoppet. En Maskinassistent var gaaet ned for at efterse og smøre og havde opdaget Brud
det. Det var jo sikkert en Følge af den haarde Tur

gennem Isen 1 Kristianiafjord. Den Dag, Maskinen

stoppede, mødte vi et Par Dampere, - der blev sig
naleret, og de fik Meddelelse om, at vi laa med Ma
skinskade, og dette blov rapporteret hjem, men Ma

skinmesteren mente paa dette Tidspunkt, at han kun

de udbedre Skaden, og derfor fik vi ingen Assistan
ce. Vejret var meget haardt, Snestorm og mægtige

Søer, saa det saa ikke lysteligt ud. Slingeragen
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var aaa voldsom, at jeg om Natten maatte spænde mig
fast med begge Albuer for ikke at ryge ud af Køjen,

og det var meget almindeligt ved Maaltiderne, at de,
der sad paa løse Stole, ved en Sø blev slynget ud i
Sidegangen og ved næste Sø kom tilbage igen.

J San

ge prøvede man at reparere, man tog Jerngelænder "
ned fra Dækket for at lave Bolte, men paa Grund af

den haarde Sø mislykkedes disse Reparationer og blev

til Slut opgivet, og vi drev for Vind og Vove, ganske
vist prøvede man at sætte Sejl, men den løst hængen

de Skrue hindrede Styring, og det maatte derfor og

saa opgives.

Vi blev passeret af en fransk Bnigrantbaad, og
paa dette Tidspunkt vilde Kapt. Thomsen gerne have

haft Hjælp, men Franskmanden erklærede, at han hav
de mange Passagerer om Bord og ikke kunde bugsere
os, og da ”Hekla” var tæt, vilde han ikke "tage” os.

Vi unge Mennesker havde dog ikke tabt Humøret, vi

lavede Fastelavnsløjer om Bord, klædte os ud og mar

cherede op til Kaptajnen, syngende ”Hr. Kaptajn,Hr.
Kaptajn, sæt Maskinen i Gang.” Og om Aftenen skil
lingede vi sammen til en Bollo Punoh, der blev ser
veret under ret drastisko Former. Skuden slingrede

nemlig saa stærkt, at vor Kahytsjomfru faldt saa
lang hun var med den fyldte Bolle i Stenderne, men
ved en mærkværdig Behændighed lykkedes det for hende

i6ä
et dreje Bolion, saa intet spildtes, og for denne Be

drift fik hun et Hurra.
Hjemme havde de faaet Meddelelsen om Maskinskaden,

og da de intet havde hørt fra os senere, troede de,at
Skibet var sunket med Mand og Mus, og min Kæreste,se

nere Hustru, var naturligvis fortvivlet over den fore
liggende Situation, uagtet Venner og Bekendte søgte

at trøste hende.

Heldigvis drev vi mod Syd, vor Position blev dag

lig ansat paa et Kort, saa vi kunde følge den. Vi

drev 70 milos i Døgnet mod Syd, og det var heldigt
for os, da vi derved havde bedre Chanoe for at kryd
se andre Skibes Ruter. Var vi drevet mod Nord havde

det været betydeligt værre.

Saa endelig en Nat mødte vi en stor Kreaturdam

per ’^îmerika” paa Rejse fra Amerika til England med
Kreaturer. Han nærmede sig os, saa nær han turde kom

me, og der blev raabt over. Jeg hørte Kaptajnen give
Ordrer til 1.Styrmand: ”Bed ham tage os for New York.”
Der blev svaret, at han vilde tage os for Halifax.

Det var kortere. "Raab igen,” sagde Kaptajnen, "og
sig, at vi har 800 Passagerer om Bord, og at han maa

tage os for New York." Jeg hørte derefter et "all
right"fra den anden Damper, og dermed var Sagen no

genlunde i Orden. VI ver da 4OO miles fra Halifax

og 6OO miles fra New York.
Man enedes om at vente til næste Dag med Bugse-
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ringsforanstaltningerno, hvilket man imidlertid ikke

skuede have gjort, de Vojret den Aften var taaleligt
mod Maaneskin og knap aaa stærk Sø som sædvanlig. I

Løbet af Natten blæste det op igen.

For at faa Forbindelse mellem de 2 Skibe forsyne

de man tommetykke Tove med Badningsbælter, saa de kun
de flyde, og naar disse var drevet tilstrækkelig langt

fra Hekla, gik den fremmede Hamper bag oa og fremef
ter og aøgte med Baadshager at fiske Linen op. Dette

mislykkedes flere Sange, Uagtet man begyndte tidligt
om Morgenen, lykkedes det først ved 5 Tiden at faa

halet Linen om Bord; denne blev saa sat i Forbindel
se med tykt Tovværk og sluttelig med en Jernwire af

Haandleds Tykkelse, og saa skulde Bugseringen tage

sin Begyndelse. I samme Øjeblik slog Søen de 2 Ski
be fra hinanden, og den avære Staalwire sprang med
et ”kratsch", som havde den været af Glas, og dermed

indstillede man for denne Dag Forsøgene med at faa
Forbindelse for atter den næste Dag at genoptage dis

se paa en anden Maade. - VI havde en usædvanlig rask
og modig 1ste Styrmand, Bærentzen, han gik i en Baad

om Morgenen med 2 frivillige og roede Linen over til

Kreaturdamperen. Den nødvendige Forbindelse kom efterhaanden i Orden, den beatod af 2 x JO Favne An-

kerkætting forlænget med dobbelte Staalwirer, og saa
begyndte Bugseringen, der varede i 8 Dage.-Da vi naa-

ede New Yorks Red, havde man faaet vor Aksel aaavidt

lêz
repareret, at vi gik i Dok ved ogen Hjælp.

Kort forinden vi naaedo New Yorks Bed og fik Fri
hedsgudinden i Sigte, kom flero store Bugserbaade ud

til os med Mad, idet man troede, at vi var nødliden
de paa Madomraadet. Dette var imidlertid ikke Til

fældet. Sagen var nemlig den, at Hovmesteren paa en
kelte Omraader provianterede i København til Dobbelt

ture med de Fødevarer, som købtes bedst og billigst
i København.
Ganske vist var Kosten paa don sidste Del af Rej

sen ikke morsom, for den bestod hovedsagelig af Klip
fisk varieret mod Plukfisk. Hovmesteren havde ogsaa
haft nogle Ænder, men disse nød kun 1.Kahyts Passa

gerer Fordel af, medens vi paa 2. Kahyt fik Fedtet.
Da Smørret øjensynlig var sluppet op, havde man gan

ske vist faaet en Fustage Smør fra den engelske Dam

per, mon dette var i Virkeligheden harskt og ganske
uspiseligt.

Opholdet i New York blov ikko langt, vi var der

en Dag, men fik dog Tid til on Rundtur med Højbanen,
saa lidt af New York fik man dog at se. Dot, der im
ponerede mig mest, var den Hurtigled, der herskede,

navnlig paa Højbanen, man maatte bogstavelig talt

være ved Udgangen, forinden Toget holdt, for ellers
naaedo man ikke at komme af, saa korte var Opholdene.
Den følgende Dag honad Aften rejste vi med Toget fra

New York. Turen gik over Niagara Faldene, hvor vi
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ankom næste Dag ved Middagstid, og her var arrange
ret 1 Dags Ophold, saa vi kunde faa Lejlighed til at

se dette storslaaede Vandfald.
Den paafølgende Dag ved Middagstid forlod vi Nia

gara Faldene og kom til Chicago næste Morgen eller
Formiddag. - Vi blev indlogeret hos en Dansk-Ameri
kaner, der drev et mindre Hotel med Restaurant i den
vestlige Del af Byen, det var forøvrigt meget langt
fra Udstillingsterrænet, som laa paa den anden Side

Floden. Vi boede til Gengæld ret billigt for 4i og
5 Dollars om Ugen for Kost og Logi.
Vi var jo sent paa Iterde, saa der blev travlt med

at stille Udstillingen op, vi havde baade Udstilling

i Hovedhallen, en Kunstudstilling og en Landbrugsud
stilling. Hovedhallen var et meget stort Lokale,som

indtog omtrent samme Areal, som en jævnt stor Bondegasrd. Hovedkonstruktionen var en gitterværks Jern

bue med en Radius paa oa. 4OO fod. Man kunde med E-

levator komme til den øverste Del af Buen, og Afstan
den var saa stor, at Folk, der gik nede paa Gulvet,

nærmest lignede Myrer, og de paa Gulvet opførte Byg
ninger nærmest Legetøjshuse fra en Nyrnbergæske. I

Afdelingen i Hovedhallen var udstillet et H.C.Ander
sen Værelse, og jeg mindes Møbler fra et Snedkerfir

ma Plum, et stort Spisestuemøblement, som min senere
Svigerfader, Etatsread Monberg, senere købte, saa

jeg traf det igen i hans Hjem i Kristianiagade.Der

ia

var desuden Udstilling fra Den kgl. Poroollænsfabrik,
Hofjuveler Mioholsen, Juveler Kristenaen o.fl.a.
Det gik selvfølgelig paa denne Udstilling, som an

dre Steder, at meget faa Ting var færdige rettidigt,
og der var vældig Travlhed over det hele.. Arbejdsløn

nen var selvfølgelig høj, og paa alle halvfærdige Ud
stillingsbygninger kunde man se Skilte, hvorpea stod:

Maler og Tømrer søges. Og der betaltes 5 Dollars pr.
Dag for 8 Timers Arbejde, Vi, der var kommet herhjemmefra fik desværre ikko saa god Gage, og det var vi

noget ærgerlige over.
En Aften, da jeg var paa Vej hjem fra Udstillings
terrænet, mødte jeg paa Gaden i Chioago en gi, Kamme
rat og god Ven fra Teknisk Skole i København, Axel

Petersen, som v.ar Maler, Hans Par ejede en Villa i

Falkonerallôen lige ud for Chr, Winthersvej, ganske
nær Pars Villa, og vi kom derfor ganske naturligt

til et følges ad daglig til og fra teknisk Skole og
blev efterhaanden meget gode Venner. Han var rejst

til Amerika nogle Aar forindon jeg, og vi havde væ

ret udon Forbindelse, saa det var ret mærkeligt, at
jeg siden skulde møde ham ganske tilftexdigt paa Ga
den, Han havde ogsaa faaet Arbejde paa Udstillingen

og tjente paa det Tidspunkt gode Penge. Vi flyttede
sammen, og da Udstillingsarbejdot var færdigt, rejste

vi sammen vestpaa.
Jeg traf ogsaa i Chioago et Par .Repræsentanter for

1Z2
Familien Heegaard. Da vi danske, der skulde arbejde

paa Udstillingen, kom, blev vore Navne, altsaa ogsaa

mit, publioeret i et Par danske Aviser. Jeg havde et
Par Dage været borte fra Arbejdet grundet paa, at jeg

havde traadt et rustent Søm op i Foden. Da jeg kom

igen, blev det meddelt mig, at der havde været en Her
re, som havde meddelt, at han hed Heegaard, og at han

gerne vilde hilse paa mig og havde bedt mig henvende
mig efter en nærmere opgivet Adresse i Byen.
Jeg henvendte mig efter Adressen og fandt en stor

Cigarforretning, hvis Indehaver hed Heegaard. Ved

Henvendelse i Butikken traf jeg to Brødre, den ene
var Indehaver, den anden en noget ældre Brodér, som

endda havde Ankernavnet og havde Bopæl i Watertown
i South Dakota. Vi fik on Samtale, og de var stærkt
interesseret i at høre Nyt om Familien i Danmark.

Hvom de egontlig var, blev jeg ikke klar over, men

de var formodentlig Sønner af den kendte Jernstøber
August Heegaard, som sendte flere af sine Børn til

Amerika. Der var flere, og jeg har hørt, at de drev

en større Forretning med Landbrugsmaskiner i Water
town i South Dak. Da jeg senere opholdt mig i Fargo
i North Dak., fik jeg et venligt Brev fra dem om at
komme til Bryllup, en Datter skulde giftes, men jeg
syntes ikke, at jeg paa det Tidspunkt havde Raad til

den dyre Hejse til Watertown, og da jeg forøvrigt
heller ikke var ekviperet til at optræde i Festdragt,

meldte jeg høfligt Afbud.
Vor Rejse gik over Omaha, Saltsøstaden til Portland

Oregon, hvor vi opholdt os nogle Dage, men der syntes
ikke at være noget at gøre, og derfor sejlede vi med
Damper sydpaa til San Francisco.
Portland ligger ved Columbia Floden. Sejladsen ned

ad Floden var køn. Langs Floden var store Granskove,et
smukt Landskab, jeg saa bl.a. en hvidhovedet Ørn i Top
pen af et stort Grantræ. Her foregaar et meget stort

Laksefiskeri, og der laa langs Floden mange Hermetik

fabrikker. Ved Flodens Udløb i Stillehavet laa en Hav
neplads Astoria, der var meget smukt med Granskove, og
jeg var næsten tilbøjelig til at gaa fra Borde og blive
der, saa meget tiltalte Landskabet mig. - Her havde

jeg Lejlighed til at iagttage Laksefiskeriet. Fiskene
kom i store Stimer ind fra Havet og søgte op i Floden,

der var nogle Banker med forholdsvis lavt Vand, og her
fangede man dem i et Garn, der i ' hvor

3nde var for

spændt en Heat.

Hort efter at vi var kommet ud paa Stillehavet,pas
serede vi et Par meget store Hvaler, der boltrede sig
1 Søen, og saa gik Turen sydpaa til San Francisco.
Her var jeg heldig og fi£ Arbejde paa en Offioers-

villa ved Fort Montgomery, og dette varede 15-6
Uger. Forholdene blev imidlertid daarligere og daarligere. Arbejdslønnen, som var begyndt med 2 Dollars

om Degen, gik efterhaanden ned til 1 Dollar om Dagen,

og âa jeg mod største Sparsommelighed ikke kunde lo
ve under 7 Dollars om Ugen, og det var gaaet Bejsekammeraten paa nogenlunde tilsvarende Maado, saa. beslut

tede vi at søge andetsteds hen.
Vi havde forøvrigt en Dag en morsom Oplovelse paa
en Ølsalon, det var kort efter vor Ankomst til Byen,

saa vi var ukendt med forholdene. VI stod og talte

sammen, medens vi drak vort 01, saa blandede Barten
deren sig pludselig i Samtalen, det viste sig, at han

var dansk, og jeg spurgte ham, om forholdene der i
Byen var rolige. Han svarede: Jo, dot var de. D.v.s.

føjede han til , "Jeg har naturligvis saadan en her,”
og han tog med højre Haand en Revolver frem, der laa
under Disken, indpakket i en Serviet, og da han havde

vist os den, tilføjede han: ”Ja, jeg har ogsaa en her,"

og han tog en frem mad venstre Haand paa den enden Si
de Ølhanen og føjede rolig til: " Men forholdene her
i Byen er ellers meget rolige og fredelige.” Jeg mær
kede forøvrigt heller ikke noget i de 6,7 Uger, jeg

var i Byen, men denne havde endnu den Gang Præget af
gammel Guldgraverby.

En Ting forbavsede mig dog, en Mand med en Taler
stol anbragt paa en Vogn, hvorfra han holdt meget kraf

tige Taler mod Kineserne i Byen, og ligefrem opfordre
de folk til at afbrænde Kineserbyen. Jeg var unægte

lig noget forbavset over, at det blev tolereret.

Jl. Juli rejste vi til S.franoisoo med Damperen

m
Columbia til Portland og derfra mod Toget til Fargo

1 North Dak., hvortil vi ankom 6. Aug. Donne By hav
de været hærgot af on ator Ildebrand, dot havde vi
set i Aviserne i S. Francisco, og vi monte derfor,at

der maatte være Arbejde at faa, mon vi blev nærmest
skuffede. Arbejdsløsheden var stor rundt omkring, og

dot blev fortalt, at faa Dage efter, at Brandon var
publiceret, stoç 6o Værktøjskasser paa Stationen til

hørende Tømrero, dor søgte Arbejde. Vi fik naturlig
vis noget, men ikke tilstrækkeligt ved vort haandværk,
saa vi maatte tage fat paa hvad som helst, vi var paa
Høstarbejde, xakkolovnsarbejde, - man brugte derovre

at tage Kakkelovnen ned om Sommeren, faa den opbeva
ret hos en Kakkelovnsmand, som atter stillede den op,

naar fyringstiden kom. Den blev oftest stillet midt
i Lokalet i en flad Kasse fyldt med Ler, og saa plaoerede man sig rundt Ovnen med Benene paa Kassen og

fik en hyggelig Passiar.
Petersen fik Tyfus, jeg maatte lade ham indlægge
paa Hospital, hvor han døde efter ganske faa Dages

Forløb. Saa var jeg alene, og det var ikke videre

morsomt.

Jeg traf forresten en danBk Landmand ved Navn Vin
kel, der stammede fra Vejle egnen, han fortalte mig,
at han bestyrede en Farm noget fra Fargo paa tusind

acres Land, han havde kun en Mand og Kone fast til

Hjælp paa Farmen, kun i Saa- og Høsttid antoges eks

tra Mandskab. Nu var han taget til Byen for at more

elg lidt. Han foreslog mig forøvrigt at tage med paa
Ulvejagt til South Dak., men det var jeg ikke inter
esseret i, og hen ad Jul forlod jeg Jargo og rejste
til Chicago, hvortil jeg ankom Juleaften.

I Chicago var Arbejdsvilkaarene stærkt forandrede,
da jeg forlod Byen, var der endnu en Del Arbejde paa

Udstillingen og Arbejdslønnen var som allerede omtalt

5 doll, for 8 Timers Arbejde. Nu var det svinget saa

ledes, at Arbejdslønnen var gaaet ned til 1& doli. Da
gan for ti Timers Arbejde, og dertil kunne man som

Begel paaregne en Sporvognstur paa 1 Time til og fra
Arbejdsstedet. Jeg traf mine gamle Bekendte og fik
ogsaa Arbejde, Lønnen var lav, og det blev kun lige

Dagen og Vejen. - Jeg besøgte bl.a. ogsaa Sofus Mørch,
en Søn af tidligere omtalte Købmand Mør oh i Slange

rup. Sofus Mørch var bosiddende i Chicago, han havde
en Tid drevet Bedstefaders Gaard i Slangerup, som
blev solgt til hans Par, men han udvandrede af en mig

ukendt Srund til Amerika med sin Kone, der var Datter

af Bager Lobahn i Slangerup. Her drev han en mindre

Vognmandsforretning mod et Par Køretøjer med fast Kør
sel for et Mølleri og syntes at sidde ret godt i dot,
men helt glad for Tilværelsen var han dog ikke, og

naar man talte med ham, kom han altid tilbage til,

at han haabede at kunne tjene saa meget, at han kunde
kommo hjem til det gamle Land igen og købe sig en

mindre Ejendom, jeg tror dog ikke, at dot lykkedes
for ham, jeg har i hvort Fald aldrig hørt nogot der
om. Jog havdo en meget morsom Afton i Vinterens Løb

i Chicago, idot jeg kom med til et saakaldt “surprise

party*', on rot almindelig Form for Selskabelighed der
ovre. En Del Venner og Bekendte enedes om en bestemt

Aften at møde hos en fælles Bekendt uden dog i For
vejen at meddele denne noget herom. De forskellige Fa

milier modbragte selv Madvarer, og de ugifto Mænd,

der kom med, maatte give Drikkevarer, som Regel 01«
Jeg fik en Opfordring, jeg ved ikke rigtig hvordan,
det gik til, til on saadan Aften. Det foregik hos
on Skrædder, hvad han hod, anor jog ikke, mon han

Jiavde ot stort Kælderlokale, formodentlig et Værk
stod, som kunde rumme en Del Mennesker, hvoraf jeg
kun kendte ham, der havde taget mig med. Jeg traf

en køn ung dansk Pige, som dansede ganske udmærket,
og vi dansode sammen hele Aftenen^til Festen var
slut, snart i susende Salop, snart i en sagte Vals,
det gik lige udmærket altsammen. Hvad hun hedener

jeg ikke, formodentlig har jog faaet det at vide,
men jeg har glemt det igen. Jeg fulgte hende da
hjem, hvorhen huskor jog ikke. Vi takkodo hinanden

for don gode Aften og skiltes, og jeg har aldrig

sot hende siden. Men dot var en dejlig Aften, den

morsomste, jeg havde i Chicago.
Vinteren gik, mon Fortjenesten var jo ikke stor,
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og Jeg begyndte at blive ked af det og længtes hjem.

Saa skete der noget, der gav mig Lejlighed til at
komme hjem paa en særdeles billig Maade. Et nystar

tet Dampskibsselskab, Skandinavien Amerika Linjen,
drev en voldsom Konkurrence med den ældre Thingvallalinje, en Konkurrence, der drev Prisen paa en Bil

let fra Chicago til en hvilkens omhe1st Plads i Skan
dinavien ned til 9 doll. 85 oonts. Dette gav Anled

ning til, at jeg underhaanden fik købt en Billet til
2. Kahyt med Thingvallalinjen titl en meget billig
Penge, og jeg forlod altsaa Chicago. Turen gik igen
over Niagarafaldet, hvor jeg gjorde en Dags Ophold

for endnu en Sang at se det mægtige Vandfald. Da vi

kom i Nærheden af Niagarafaldet, passerede vi en Flod,
over hvilken der af raa Granstammer primitivt var

sammentømret on interimistisk Bro højt over Vandfla
den. Broen knagede og bragede, og da vi var kommet

noget ud paa den, standsede Toget pludselig. Medens
det holdt, fik jeg Øje paa den egentlige Jernbane

bro, der var brudt sammen og styrtet i Vandet, og
jog vil ikke paastaa, at jog følte mig helt vel til

Mode ved at holde paa donno knirkende, knagende Bro,

men vi naaede da over i god Behold, og kort efter
hørte jeg Konduktøren raabe: ”Niagara-palls”.
Pre Niagara gik Turen videre til Now York, der

medfulgte i Billetten Transport af Passagerer og
Rejsegods til Damperen, det var en Omnibus med for-

m
spændt© Hosto, jog opgav Kusken et Hotel, men han kør

te mig ganske rolig til det sædvanlige Udvandrerhotol,

og da jeg bebrejdede ham dette, lo han over hele Ho

vedet og sagde, at dot var der, jeg hørte til. Da Op
holdet hor kun skulde varo 1 Dag olier 2, gjorde jeg

ikke videre Vrøvl og fik Nattologi paa on stor fælles

Sovesal. Jog fik akkurat Tid til at so lidt af New

York, fik bl.a, aflagt Besøg i Central Park og kunde
saa gaa ombord i dot danske Skib, det var Thingvallas

“Island”, jog kom til at sejle hjem mod.
Jeg fik Kahyt sammen med 2 Nordmænd, hvoraf don
ene havdo været Styrmand pen den Vikingobaad, Norge

sendte over til Udstillingen, og som ad Sø- og Flod-

vejen sejlede helt til Chioago, hvor den laa under
Udstillingen. Hvis Nordmænden© havde haft ligo saa

haardt Vejr, som vi havde undor Overfarten, maa man
sige, det var godt Sømandsskab at sejle et saadant
aabont Fartøj over Atlanten. Styrmanden foræredo mig
et Billede af Vikingsbaadon, som jeg stadig har hæn

gende i Sias og Hamme.

Da vi forlod New York, lagde der sig . meget tæt
Taage over Havn og Hed, og vi kunde paa et hængende

Haar være kommet meget galt af Sted,-der blev klem

tet og tudet rundt omkring os fra mange Fartøjer,u-

den at det var muligt at so noget. Vi gik selvfølge
lig med nedsat Fart. Pludselig dukkede der frem af
Taagon et stort Skibsskrog, som vi passerede i gan-
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ske kort Afstand. Det viste sig at være Thingvallas

nyanakaffede Skib ”Amerika”, der kom hjemmefra, og
der blev raabt over fra begge Sider, og vi blev bedt
om at hilae hjemme, men vi kunde lige aaa godt være

rendt sammen, og hvad vilde der saa være sket.
Da vi havde passeret New Foundland, klarede Vejret
op, og vi fik dot fineste Vejr, man kunde tænke sig,

Solskin og næsten rolig Sø, saa rolig, at vi sad i

Kahytten og nød Maaltiderne omtrent som i en Spise«
stue paa Land. Altsaa en fuldstændig Modsætning til

Forholdene paa Udturen, « Vi anløb Oslo, og kom til
København i Juni Maaned, og det var altsaa Slut paa

den Amerikatur. Jeg havde set møget og sikkert ogsaa

haft godt af at lære Forholdene derovre at kende,

men saaledes som de var, følte jeg egentlig ingen sær
lig Lyst til at forblive der for bestandig. Jog kun

de tjene til Livets Ophold,hvor jog kom, men meget

mere blov det jo ikke, og det kunde jeg jo heldigvis

ogsaa hjemme.
Efter Hjemkomsten søgte jeg min gamle læremester
Vald, Fussing og kom straks i Arbejde, og det fortsat

te jeg med til fifteraarot. - Saa gik jeg paa Tegne

skole for at gøre min Uddannelse færdig, og dermed
gik et Par Vintre.

I 1895 blov jog myndig og fik min Mødrenearv udbe

talt og begyndte for Alvor at tænke paa at virke for

mig selv. Jeg kom i Forbindelse med en tidligere Ar-
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bejdskammerat, der var en Del Aar ældre end jeg, og vi
blev enige om at prøve et Samarbejde, dog uden egent
lig Kompagniskab. Vi gav Tilbud paa forskellige større
Arbejder, bl.a. Københavns Raadhus, men med det kede

lige Resultat, at vi stadig blev lidt for dyre. Saa
blev vi enige om at opgive Tømrerriet og tænke paa
selv at opføre en Ejendom. Det tidligere saakaldte

”Egholms Vænge“ mellem GI. Kongevej og Frederiksberg
Allé, hvor nu Martensens Allé og Madvigs Allé ligger,

anlagt af Tømrermestrene Hans og Frederik Nielsen,

var netop under Bebyggelse, og vi købte en Grund i
Martensens Allé og fik opført en Ejendom, som forøv
rigt blev solgt, inden den var rigtig fterdig. Jeg

var ikke helt tilfreds med Samarbejdet med min davæ
rende Kompagnon, han tog mig lidt for let paa det,
men vi skiltes som de bedste Venner, og jeg købte for

egen Regning en Villa paa Peludan Müllers Vej og op

førte en Bygning dér.
I 1896 blev jeg gift med min Kæreste, Elisabeth
Crone Faber. Vi blev forlovet i 189I, saa vi havde
jo haft Tid til at lære hinanden at kende. Hun var

Datter af oand. pharm. Organist Vald. Faber, der var

bosiddende i Roskilde og ansat som Organist og Syngelærer paa Sot. Hans Hospital. Hun blev i I89I optaget
paa Friplads paa det kgl. Musikkonservatorium, hvor

hun aflagde Prøve for N.W.Gade, der dengang var Di

rektør for Musikkonservatoriet. Hun spillede en
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Komposition af Hummel« Sade var alt andet ond Beun

drer af Hummel, men dette vidste min Kone naturlig

vis ikke, men det blev i Virkeligheden en Triumf for
hende, foir da hun var færdig, havde Gade sagt til en

af de andre Professorer: ”Ja, der maa altsaa allige

vel være noget vod Hummel’»' Dette har jeg forresten
først erfaret mange Aar efter, idet jeg fik det for
talt af den paagældende Professor. Hun fik ogsaa med

det samme at vide, at hun havde faaet Priplads og
kunde møde, naar Skoleaaret begyndte. Hun gennemgik

Konservatoriets 3-aarige Skole og var forøvrigt netop
blevet færdig, da jeg kom hjem fra Amerika. Jeg hav

de netop faaet Ejendommen i Martensens Allô ßerdig,
og vi tænkte paa at faa en Dejlighed dér, men saa

blev den solgt, og vi lejede Lejlighed andetsteds.
Da Ejendommen paa Paludan MHllersvoj var Éerdig, flyt

tede vi derhen, vort Bryllup stod i April Maaned.
Min Kone blev forresten syg i Aug« af en indvendig

Porblødning og svæveee længe mellem Liv og Død, Hun

var første Gang uden Juleaften, som vi fejrede

hjemme hos min Sar paa Christian Winthersvej, men hun
var endnu saa afkræftet, at vi maatte køre frem og til

bage, og jeg maatte hver Gang bære hende ud til Vog
nen. Hun var grundet paa denno langvarige Sygdom
kommet noget ud af sin musikalske Virksomhed. Saa

ser hun en Dag i Avisen, at nogle Musikere averte

rer efter en Pianist eller Pianistinde til Sammenspil.
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Efter Aftale mod mig indlagdo hun Billet paa denne

Annonce, mon det varede længe, inden vi hørte noget,
andelig en Bag, da jeg kom hjem, fortalte hun mig,

at de paagældende Musikere havdo været dér, og at der

var truffet Aftale om at danne en Trio. Det var den
senere ret bukundte Violinist Jul. Thornbcrg og den
lige saa bekendte Violoncellist Louis Jensen. - Re

sultatet blev, at do kom hos os an Sang om Ugen, og
jeg fik Lejlighed til at høre megen god og dejlig

Musik. Mon det førte langt videre, for det gav An
ledning til Dannelsen af Frederiksberg Kammermusikfor

ening. Thornberg og Louis Jensen medvirkede vod nogle
Kammermusikaftoner, som afholdtes i Bankassistent

Huilbuthe Hjem i Allégado, og det kom dér paa Tale
at danne en Kammermusikforening paa Frederiksberg,
og de 2 Musikere foreslog Heilbuth at henvende sig til
mig og min Kone. Resultatot af denne Henvendelse

blev, at en Kreds interesserede d, 17/5 1902 samledes
i Frederiksberg Sparekasses Lokaler paa GI. Kongevej,
der velvilligst var stillet til Raadighed af Direk

tør Bramson. Ved denne Lejlighed blev Frederiksberg
Kammermusikforening stiftet, og man valgte følgende
ind i Foreningens første Bestyrelse: Bankdirektør

Valentiner, Formand, Overretssagfører v. Prangen,

Bankassistent Heilbuth, min Hustru, Violinisten Jul.
Thornberg og mig, der blev Foreningens Kasserer,ot

Hverv jeg varetog i over 25 Aar. Kammermusikforeningen
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gav baa de mig og min Kono moget Arbejde, men dot var

et Arbejde, der interesserede os, og vi havde gode og
lykkelige Aar.

1§Î

I 1904-05 havde jeg bygget Ejendommon Gl.Kongevej
165 omtrent vis ä vis Frederiksberg Sparekasse, hvor
jeg jævnlig havde min Gang, da jeg var Kunde, - En

Dag i Jan. I906 mødte jeg Direktør Bramsen lige udenfor

Sparekassen. Vi hilste paa hinanden, og han siger paa

sin sædvanlige joviale Maadeî ” Kan jeg ikke faa Dem
ind i Sparekassens Bestyrelse? Jeg havde tænkt, De

skulde være Formand i Delegationen.1’ Jeg spurgte,om
jeg maatte tænke lidt over Sagen( men fik det Svar,
et det var der ikke Tid til, - der skulde være eks

traordinær Generalforsamling næel te Dag, og der vilde

han foreslaa mig, hvis jeg vilde, saa jeg maatte si

ge ja eller nej med det sammo. Jeg følte mig natur
ligvis beæret over hans Henvendelse, slog til og

underskrev allerede samme Dag ot Garantibevis. Et

Par Dage efter fik jeg Meddelelse fra Sparekassen om,

at jeg var indvalgt i don saa kald te “Delegation”,
et J-Mands Udvalg, som i Virkeligheden skulde ordne

Sparekassens Affærer. Don nyvalgte ”Dolegation” be
stod af Kunstsmedemoster Sohæbel, Bogiandler H.
Christensen og mig. Sohæbel var valgt til Formand,
og det var jeg ingenlunde kod af, da jeg i Virkeligho*.-

den var ganske blank mod Hensyn til Sparekassens
hele Forhold og Virksomhed. - Med Hensyn til Ejendoms
forhold havde jeg derimod en god Erfaring, og det
viste sig oftorhaanden at være nogot af det most

betydningsfulde for Sparekassen. - Det var til en
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Begyndelse et fuldstændigt brødløst Arbejde, nærmest
en Honnørsag, og havde jeg vidst, hvor meget, der

blev at ordne og gøre, den Sang jeg gav Bramsen mit
Ja om Indtræden i Delegationen, tror jeg egentlig,
jeg havde sagt Nej. Det førte imidlertid til et lang

varigt Arbejde, idet jeg kom til at sidde i Spare

kassens Lodelse i over 33 Aar.-Vi var midt i de saa-

kaldte Bankkrakaar. Der var bygget for meget i Køben
havn, og flere Banke#, der havde været for meget en
gageret i Byggeri, maatte lukke. Der stod i disse

Aar i København over 10.000 Lejli^ieder ledige, og
Frederiksberg Sparekasse gik ej heller Ham forbi,

men maatte overtage flere Ejendomme, hvori var ydet

Laan, og hvis Indehavere paa Orund af de yderst

vanskelige Udlejningsforhold ikke kunde klare deres
Forpligtelser, saa det saa 1 Virkeligheden alt andet

end lysteligt ud. - Da vi havde arbejdet i nogen
Tid uden Vederlag, syntes Boghandler Christensen,

det var for galt, og han fik foreslaaet paa en Ge
neralforsamling, at vi skulde have vort Arbejde

honoreret, og vi fik tilkendt den fyrstelige Gage

1000 Kr. aarligt, hvoraf Delegationens Formand fik
400 Kr., Christensen og jog hver JOQ Kr. - Ved en

rolig og besindig Fromgangsmaade lykkedes det efterhaanden at bringe de nødlidende Ejendomme paa Fode
og, eftorhaandon som do kundo give et rimeligt
Udbytte, at afhænde dem.
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Omkring I9II-I2 begyndte forholdene at bedres, og
dermed var den største Fare for Sparekassen overstaa-

et, og det begyndte at gaa Jævnt fremad.

Da Jeg kom i Sparekassen i I906, levede den under
meget beskedne Forhold, den benyttede kun den vestre
Halvdel af Stueetagen, hvor der oprindelig havde

været en 4Vær. Lej lighed, og det saa jo lidt uanse
eligt nd, og Jeg var i Grunden hurtigt klar over,

at skulde Sparekassen vinde frem, maatte den have
mere præsentable Lokaler. Jeg talte med Sohæbel og

Christensen herom, og vi blev hurtigt enige om, da de

første Vanskeligheder var overvundne, ogsaa at tage
den 2.Halvdel af Husets Stueetage i Brug,- dér var

paa det Tidspunkt ogsaa en 4 Vær. Lejlighed. Jeg

lavede Tegning til Forandring og til Omdannelse af
de 4 Værelser til Sparekassens nuværende Bkspeditionslokale. - Ombygningen blev fejret ved en Fest

lighed paa "Gimle", hvor forskellige af Frederiksbergs Honoratiores var indbudt.

I 1918 døde Kunstsmedemester Sohæbel, og jeg over
tog Stillingen som Formand for Direktionen, som den
tidligere "Delegation" var blevet omdannet til.

I Schæbels Stod indtraadte Tømrermester Hans Madsen
s om Medlem af Direktionen. Denne var meget kyndig i

Vurdering af Ejendomme, og han gjorde et stort Ar
bejde til Bedste for Sparekassen.

I92O efter 1ste Verdenskrig kom vi forøvrigt ind
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1 en meget vanskelig Situation« Kursen paa Obligatio«

ner faldt meget stærkt, og vi havde købt en mindre
Post Bankaktier, som ogsaa faldt i Kursiæerdi, og det

beredte os store Vanskeligheder« Samtidig fik vi ny

Sparekasselov, som forbød Sparekasserne at have Bank
aktier i deres Beholdninger, og vi skulde alteaa rea

lisere disse. Ved heldige Indkøb af langfristede Obli

gationer lykkedes det heldigvis i Løbet af ret kort
Tid at indvende, hvad vi havde tabt ved Bankaktierne.

Jeg var klar over, at Sparekassens Udseende træng
te til at forbedres, og jeg havde faaet den Ide, at

den ved Udsmykning med kannalerede Pilastre i Frontespieoepartlet kunde laves til et kønt lille Briksensk

Palæ« Jeg henvendte mig til Arkitekt Mønsted, satte
ham ind i min Ide, og han udarbejdede en forøvrigt

meget smuk Tegning af Faoaden mod GI.Kongevej og sam
tidigt et Boks anlæg i Kælderen. Jog forelagde dette

paa en Generalforsamling, men der var ingen Stemning

for at tage Udgiften, og jeg fik mit Forslag forkastet«
Fra flere Sider fik jeg at vide, at “det gamle Hus

maa ikke røres.” Det var altsaa on Slags Pietetsfø
lelse, der for on Bel fremkaldte dotte Resultat, en
Pietetsfølelse, jeg ikke rigtig kunde forstaa, da

det gamle Hus var alt andet end kønt. Bet ydre Mur
værk havde aldrig været ordentligt behandlet, mon
var kun, hvad man i Murersproget kalder udkastet og

afkostet, og denne ujævne Flade havde man end yder-
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ligere paa et givet Tidspunkt oliemalet, hvorved den
kom til at ae endnu værre ud. Jeg fik altsaa mit før
ate Forslag forkastet, men jeg opgav ikke Tanken om
at faa Faoaden repareret og greb Sagen an paa en an«

den Maade, nemlig som en nødvendig Reparation. Jeg
lavede saa selv en anden Faoadetegning, der var be«

tydelig billigere end den først udarbejdede. Vindues
rammerne var skrøbelige og gamle, og jeg fik indsat

nye Rammer med smaa Ruder, og vi rensede Faoaden af
og pudsede den efter den udarbejdede Tegning, og saa

lykkedes det alligevel at faa et lille Palæ ud af
Sparekassens gamle Hus, omend det ikke kom til at
ligne Eriksens. Vod samtidig at foretage Ombygning

af Tagetagen, der aldrig havde været ordentlig ind

rettet, lykkedes det mig her at faa indrettet 2 rig
tig gode 4 Vær. Lejligheder, og den herved indvundne
Merindtægt, dækkede i Virkeligheden Udgiften ved Fa-

oadearbejdet, saaledes at jag kunde forsvare dette,

hvis Kritik skulde framkomne» Per fremkom imidlertid
ingen Kritik. Jog havde endda don Fornøjelse, at de,

der havde talt om, at det gamle Hus ikke maatte rø
res, udtalte deres Slæde ovor Forandringen og sagde,
at de aldrig havde tænkt sig, det kunde blive saa

pænt.
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Kriaen i I92O var i Virkeligheden meget alvorlig,

og en Kreä8 inden for Sparekasseraadet var i Grunden
interesseret i at faa Sparekassen overdraget til Fre

deriksberg Bank, son var ret interesseret i at faa os,
men det lykkedes mig ved heldige Indkøb forholdsvis

hurtigt at afværge den for Sparekassen faretruende

Situation og bringe den stærkt reducerede Reserve
fond op paa et passende Niveau igen, og vi fik i de

følgende Aar gunstige Forhold for Sparekassen, idet
Obligationskurserne var meget lave, hvilket medførte
større Efterspørgsel efter Laan i Sparekassen paa

for denne gunstige Vilkaar, det kan saaledos nævnes,
at Kursen paa 4-^$ Kreditforenings Obligationer var

nede paa 75 - 76.
I 1919 fyldte Sparekassen 25 Aar, Begivenheden

fejredes ved en Festmiddag i Paladstheaterets Re
staurant, hvortil Sparekassens Garantskab og Per
sonale var indbudt. Som ekstra Dessert til Middagen

serveredes en Konfektanretning, der som Midtpunkt
havde Sparekassens Bygning med saavel den gamle Fa

cade som den nye é la Eriksen, lavet af Konditor

Nielsen, GI. Kongevej 163, i Bagværk med Maroipnn-

sne paa Taget og indlagt elektrisk Lys, hvilket na
turligvis gjorde Lykke.
Medens jeg omtaler Sparekassen, synes jeg, jeg

maa nævne Fru Kamma Barby, Sparekassens mangeaarige
trofaste og dygtige Bogholder. Da jeg traedto ind i
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Sparekassen 1906, var hun mig til stor Støtte, idet
jeg jævnlig maatte henvende mig til hende, naar jeg
søgte Oplysninger af Vigtighed, Oplysninger, som hun

altid beredvilligt - selv om det kostede hende Arbej

de - skaffede mig« Hun tjente Sparekassen trofast 1
40 Aar, men naaede desværre ikke at komme med til den
festlighed, jeg arrangerede i Anledning af Sparekas
sens 40-Aars Dag, idet hun ved et fald i Sparekassen

paadrog sig en Hofteskade, som medførte et længere
Sygeleje, og under dette paadrog hun sig en Blodprop,

som medførte Døden« festen var berammet, men blev
paa Grund af fru Barbys Død udsat og først afholdt
senere paa Petit Trianon. Hertil var indbudt Spare

kassens Personale og nogle andre Bekendte. Det blev

en meget fornøjelig Aften, hvor de unge fik en Sving

om.
Efter 1921 gled Sparekassen ind 1 en rolig Periode
med støt fremgang baade mod Indlaansmængde og - da vi

arbejdede uden Tab - med en stadigt stigende Reser
vefond. Sparekassen tog imidlertid saa meget af min

Tid, at jeg ikke fik gjort noget ved Byggeriet, men
mine økonomiske forhold ændrede sig forøvrigt saale

des, at jog ikke behøvede det.
I 1936 fik jeg indrettet Sparekassens filial paa

Hjørnet af Jagtvej og Aagade paa Grænsen mellem fre-

dorikeberg og København, vi var saaledes gaaet over

Aaen dog ikke efter Vand, filialen blev forevist
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for Pressen og Sparekassens Garanter den 5»April 1937»
og aabnedes den 6.April 1957» Starten var rigtig god,

der blev indbotalt 2O.5OO Kr. don første lag, og da
Filialens Beliggenhed var god, viste det sig hurtigt,

at den tilførte Sparekassen Indlaansmidler og Fortje
neste^
Sparekassens rolige Udvikling fortsattes iøvrigt

ind i JOerne. I Slutningen af 50erne blev Sparekas
sens Ledelse omdannet, idet Sparekasseraadet blev
omdannet til et Tilsynsraad, som i Virkeligheden fik
den øverste Ledelse. Jeg traadte ud af Direktionen

og blev Formand for Tilsynsraadet, men saaledes som

Forholdene udviklede sig, bestemte jeg mig til i
I939

træde ud af Sparekassen, jeg havde jo naaet

det Maal, jog havde sat mig, nomlig at faa Spare
kassen oparbejdet til et om end ikke stort saa dog

meget godt og solidt Pengeinstitut.

Jeg har tidligere omtalt, at jeg i I904 byggede

Ejendommen Gl.Kongevej I65, jeg flyttede selv der
hen og boede der 1 9 Aar til 1915» Forresten havde

jeg mange Kvaler med den Ejendom som Følge af de

vanskelige Udlejningsforhold, der raadede 1 de Aar,
grundet paa Overproduktion af Lejligheder i Køben

havn og Frederiksberg, men henimod I9IO-II bedredos
Forholdene noget, og det blev lettere at udlo je

lâl
Lejlighederne. Det var behagelige Aar for Lejerne,

for de kunde næsten forlange, hvad de vilde, Ejerne

var nødt til at gaa med til det for at faa lejlighe
derne afsat.

I 1912 købto jeg Ejendommen Grundtvigsvej 21, den
havde i en Del Aar tilhørt og været beboet af lægen,

Prof. Heiberg, der forresten ogsaa ejede Nr. 19,hvor
han havde Klinik.
Jog var nogle Aar i Forvejon i Forhandling med ham

om Køb af Nr. 21, men da hen helst vilde sælge Ejen
dommene samlet, blev dette ikke til noget. Saa meld

te Frelsens Bær sig som Liebhaver, idet det var Be
rens Plan at opføre en Fabriksbygning paa den bageste Del af Grundene. Dette nægtedo Frederiksberg Kom

mune at give Tilladelse til. Dette fik jeg at vido

og fik Forhandling i Gang med Frelsens Hær om Køb
af Nr. 21. Dette lykkedes, og jeg blev derved Ejer
af denne Ejendom. Frelsens Hær købte saa Nr. 17,hvor-

paa der hvilede en mildere Servitut, do-kunde bygge

i 2.Sals Højde, og her indrettede do saa deres saakeldte Kadetskole.-Det var i 1912.

Ejendommen var ikke i bedste Forfatning, da Frel

sens Hær havde brugt den som en Slags Slumstation i
et Par Aar, inden jeg fik den, og jeg mäatte gøre den
i Stand og byggede Karnap paa mod Vejen, og her ind

rettede vi vort nye Hjem fra Foraaret 1915,-jeg erin

drer, at jeg fejrede min Fødselsdag herovre.
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I 1921 havde Fru Lisbeth og jeg været gift i 25
Aar, og vi fejrede vort Sølvbryllup ved en Middag

paa Hotel Phønix og havde en meget fornøjelig Aften«

Der var Masser af Sange, saa det var ikke uden Grund,

at Overtjeneren, da jeg var nede at betale Regningen,
bemærkede, at saadan et Sangfaldera havde han aldrig

været med til før.

I 1925 havde vi atter en Pest, men det var en Fa
miliefest, i April var det nemlig 200 Aar siden, at
Chr. Steffensen Heegaard løste Borgerskab i København

Det var min Fætter, Professor Poul Heegaard i Oslo,
der gjorde opmærksom paa denne 200 Aars Dag, og jeg

satte mig i Forbindelse med et Par andre Medlemmer
af Familien i København, og det lykkedes at samle 70
Mennesker til denne Middag, og vi havde en meget for

nøjelig Aften ud af det. Men desværre blev Ophavs

manden, Professor Poul Heegaard forhindret i at være

til Stede.
I 1927 fejrede Frederiksberg Kammermusikforening
sit 25 Aars Jubilæum ved en Koncert, hvor den oprin

delige trio Fru Anker Heegaard, Julius Thornberg og
Louis Jensen musicerede, og bagefter samledes Kunst

nere og Medlemmer til en festlig Aften.

Min Kones Helbred var efterhaanden blevet svæk
ket, saa hun ikke kunde tage megen Del i Arbejdet

indenfor Kammermusikforeningen. I I929 var hun saa
medtaget, at hun blev indlagt paa Diakonissestif-

lai
teisen, hvor hun døde i Februar af Kjertelammelso,

Det var mig selvfølgelig en stor Sorg at misto hende,
for vi havde levet godt og lykkeligt sammen i 35 Aar.

Hun blev begravet paa Solbjerg Kirkegaard i samme
Gravsted som Professor Sophus Heegaard, hvilket Grav
sted jeg havde overtaget, öfter at dennes efterleven

de Enke og Søn, Professor Poul Heegaard, havde taget

Ophold 1 Norge.

I Deoember I929 indgik jeg paany Ægteskab,- med
Monberg
Rigmor Anthonia Heegaard, f. Sølling^ Datter af E-

tatsraad N.C.Monberg. Hun havde været gift med Kon
torchef Poul Heegaard, og vi har levet 1 et godt og
lykkeligt Samliv, og min Kono har i de sidste Aar

været mig en udmærket Støtte paa mange Omraader.da

mit Syn i de senere Aar har været meget daarligt.
Min Hustrus 2 Børn af første Ægteskab, Datteren

Lillian, f. 15. Jan. I920 og uddannet som Hushold
ningslærerinde paa den Suhrske Husmoderskole, og
Sønnen Mogens Christian, f. 20/11 I922, der er Ar

kitekt, or begge blevet opdraget i vort Hjem.
Arkitekt Mogens Christian Heegaard blev i 194^

gift med JunS Jørgensen, en Datter af fhv. Tele

grafbestyrer i Store Nordiske, Frederik Jørgensen.
I dette Ægteskab er 3 Sønner: 1« Poul Frederik,

f. 26/11 1945, 2. Flemming, f. 3/IO I947 og 3.

12å
Svend, f. 1/5 I95O.

Som jeg allerede har omtalt, giftede min Far sig

igen i 1877 mod Louise Rosenstånd, og han fik i dette
Ægteskab 6 3ørn, 4 Sønner og 2 Døtre.

Den ældste Søn blev født den lJ.Juni I878, og han
fik i Daaben Navnet Poul Aage Heegaard. - Da han kom
til Skels Aar og Alder, lærte han Boghandel hos Fjel
lerup paa Sølvtorvet, og öfter endt lærotid tilbrag
te han nogle Aar i Tyskland for Videreuddannelse.
Efter Fars Død I905 købte han en Boghandel i Horsensi
Han er gift d. 25/5 1907 med Elna Sørensen, en Datter

af oand. pharm. Brygger Sørensen i Odense, og der er
i dette Ægteskab 3 Børn, et Tvillingpar og 1 Datter.

Tvillingerne fødtes den 15.Nov. I908, den ene af dem,

Sønnen, fik i Daaben Navnet Poul Esben. Han tændte
først paa at blive Landmand, senere Forstmand, men
bestemte elg saa til at studere og tog Studenterek
samen 1931 (privat). I 1939 blev han Magister i Zoo

logi og i 1942 master science i Western Australia.

I 1947 blev han Dr. phil. ved Høbenhavns Universi

tet paa H Contribution to the Phylogeny of the Ar

thropods, Copepoda.” 1937-38 var han knyttet til
University of Western Australia som lecturer, og
han har siden foretaget Studierejser gennem forskel-

iss
lige Dele af de 5 Verdensdele og har publiseret en

Bælcke Afhandlinger i inden- og udenlandske fagtids

skrifter.

Han indgik i 1945 Ægteskab med Huth Kønigsfeldt,
en Datter af læge Kønigsfeldt. I Ægteskabet er 2 Børn,
Frederik Poul Anker Heegaard, fedt l.Føbr. I946, °S
Susanne Birgit Heegaard, født 8/10 1947« Ægteskabet

or senere opløst.
Den ældste Datter, hane Tvillingsøster, er gift
med Jan Mo. Millan og bosiddende i Wellington. Den

anden Datter, Lene Birte Hoegaard, født 2.Juni 1913»
er gift med Thure Johansson og bosiddende i Søteborg.

Den anden Søn i Fars Ægteskab er født 22.Juli 1879

og fik i Daaben Navnet Einer. Efter endt Skoletid
lærte Einar Isenkram, først i Viborg, senøro i Flens

borg. Han har senere haft Ansættelse i Tyskland,
Sohwoiz og i Bordeaux. Han kom efter I905 hjem og

købte P.V.Hallongren og Søns Sasmaalerfabrlk i Stubbokjøbing, som han drev i noglo Aar og derefter af

hændede. Derefter overtog han P. Knudsens Barnevogns
fabrik i København, som han fremdeles har. Biner

Hoegaard har været gift 3 Sango, første Gang med sin
Mors Kusine, Ella Andersen, Datter af Kammeressessor

Anderson, Ægteskabet var barnløst og or opløst. Der

efter indgik han Ægteskab med Georgia Franok, hvil

ket Ægteskab ligeledes var barnløst og blev opløst.

Han or nu gift med Kirsten Sohiønnomann, f. Petersen,
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født 27.Marts IÔ95.
Det 3.Barn 1 min Faders Ægteskab, Datteren Inge«

borg, fødtes den 3. Jan« 1881. Hun blev gift med Køb

mand og Konsul Ernst Brandt i Cairo, f. I4/II I885 i
København. I dette Ægteskab, der senere opløstes, er
1 Søn. lægen Svend Brandt, f. 9/4 191J« Ingeborg 3randt
døde den 30/lû 1941 i København.
lægen Svend Brandt er gift med Helga, født Møller,

født 2/5 1915. I dette Ægteskab er følgende Børn:
Niels Peter, f. 24/2 194I, Hans Henrik, f. 16/5 1944

og Jørgen Jesper Ernst, f. 12/4 1946.

Det 4.Barn 1 min Faders 2.Ægteskab, Ole Asbjørn
Heegaard, f. I4.N0V. 1884, tog Studentereksamen og
blev senere oand. polyt. Han var en Tid ansat ved

Titan og derefter som Driftsingeniør hos Broderen

Einar i Stubbekjøbing; nu er han Auktionsleder paa
Frederiksberg, Han er gift med sin Kusine, Asta
Nielsen, f. 12. Jan. 1886, Datter af Boghandler

Poul Nielsen i Mariager. I Ægteskabet er en Søn,

Jørgen, der er Arkitekt. Han er gift og har adop

teret 2 Børn.
Min Faders 5»Barn i 2. Ægteskab, Storm Heegaard,

blev efter Skoletiden uddannet til landmand, men har

senere drevet et Dampvaskeri i Bingsted. Ebbe Storm
Toke Heegaard er født d. 6/2 1889 og gift med Karen

Margrethe Petersen d. 4/j 1914* Hun er født d. 18.
Februar I89O og døde 13«Jan. 1919« Børnene af dette

Ægteskab er: Vibeke Louise, f. I/4 1915» Gudrun An
nelise, f» 28/6 1916 og .irik, f. 2/12 1917.

Storm Heegaard blev gift 2.Gang 1959 ®ed Ingeborg
Johansson, Norrkøping, - f. 29/12 1905-» Dette Ægte

skab opløstes i 195O* I detto Ægteskab er 1 Barn,

Lene Marie, f. 27/12 1941.
Af Storm Heegaards fornævnte Børn er Datteren

Gudrun Annelise gift med Carl Christof Geriohe,

f. 5/IO I917» Oi5 har med denne Børnene: Steen, f.
10/1 1942, Søren, f. I/4 I947 og Peter, f. 21/5 1949.

Erik Heegaard er gift mod Inge Mathilde Madsen«
f. 4/5 1921» °g de har følgende Børn: Kirsten, f. I9/I

I959, Jette, f. I7/2 1945 og Klaus, f. I0/6 1947«

Dot yngste Barn i min Jaders 2.Ægteskab var en
Datter Elsebeth, som blev født I89I, hun døde i 1957
som ugift.

En svensk Damo har fortalt mig, at der i den sven
ske Jemilie Hegarth lever en gammel Overlevering om,

at Jamilien stammer fra SønderJylland og skulde være
i Slægt mod don danske Heegaard-Jamilie, og dette

falder Jo ogsaa nogenlunde i Traad med, hvad der er
fremkommet undar foranstaaende Undersøgelser. Jeg
tænker her paa Per Heegarde, der o. I500 svarer
Skat til Tønder Lan, og Hans Hansen Hoegaard, der

lovor i København fra o. I652 til sin Død I69I,
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idet det i Ligtalen over ham nævnes, at han stammer

fra Hibeegnen.

Den Skrædder, Christian Heegaard, som jeg har nævnt
i det forogaaende, kan mulig være en Søn af denne Hans
Hansen Heegaard, idet det nævnes i Ligtalen, at han

har 4 Sønner og 1 Datter, og do i Kirkeby nævnte Hyt-

terbønder kundG forsaavidt ogsaa godt være hans Søn
ner.
Slægten har ogsaa forgrenet sig til Tyskland.
Kontorohef S.P.Anker Heegaard ved Kraks Vejviser har

fortalt mig, at der paa et Hotel i Nordtyskland,hvor

han engang boede, blandt Gæsterne var en Navnefælle,
men han havde dog ikke haft Lejlighed til at tale
nærmere med ham om Slægtsskabet.
En kvindelig Slægtning af mig, der har opholdt sig

flere Aar i Tyskland, har der truffet en Prøken Hee

gaard; denne havde forresten lovet at meddele hende

noget nærmere om Slægtsskabet, men jog har ikke se
nere hørt noget derom, saa der maa vel ikke være

fromkommet noget, men Hcegaardslægten findes saaledos ogsaa i Tyskland.-

Ligeledes i Norge og Amerika findes der jo Hepræsentanter for familien.
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tfor Hjælp vod Arkivundoraøgolsor or jeg navnlig

Frk, Mario Mikkelsen, Landaarkivot, Undorarkivar
Scoaten, Odonao, og tforfattoron Carl Christonscn,

København, on Tak skyldig, og endelig skyldor jeg
min letter, nu afdødo Professor Poul Hocgaard, dor

var mGgot slægteinterossorot, Tak for mango godo
Oplysninger.
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Sørenadatter,Inger 23 »
Sørensen.Ancker 5«
” Brygger,can d.pharm.
194.
’’ Elna 194.
"
Jørgen 23.
” Povel 67.
T.
Teisen, Henrich 61,84.
Thalberg, 142.
Thestrup, Mag. 75«
ThAmasdatter,Kirsten 3»
Thomaen.Anne Nielsdatter
18.
”
Niels 19.

V.
Vangelein,Løjtnant 49«
”
Bitmester 49
” Villas 49
Vick.Hendrich 100.
Vinter, Hans 17.
" Helene S.H. 18.
* Landmand 173»
"
Sv. 19.
"
Søren Petersen
17
“ Troels 19.

W.
Wagner,Carl Er. 13I
”
Julie Augustine
130i
Weber W. I40.
Weile,Thomas Henrioh»
een 25.
Weis, Hans, 149
'• Stine 150.
Weile (Wedel) Thomas
Henrichsen 25.
Werner Sr. 63.
Wettersten A.M. 86,96
"
Lara T. 86.
Wotzel H. 96.
Willumadatter,Sidse
120.
Winding A. II4.
Wittrock A.D. II5 1É6
»
Ritmester II5.
Wulf,Anne Jeremiasdatter 5.
0.
Østhmand 74«

