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FORORD

Når man er blevet så gammel,som jeg nu er,opstår der en umiddelbar 

trang til at se tilbage«,

Denne trang bliver måske så meget stærkere i en tid,der på mange må

der er præget af rådvildhed og usikkerhed,og hvor der i et ønske om 

at se tilbage ligger et håb om bedre at forstå menneskelivet og dets 

vilkår.

De slægtled,der er gået forud,har ikke blot givet gener videre til os, 

men har ved deres måde at forvalte tilværelsen på skabt en baggrund 

for vor tilværelse og for vor oplevelse af egen identitet.

Aakjær har sagt det på sin måde:

"Hvert skimlet Skrift,hver skjoldet Alterbog 

har gemt et Gran af Slægtens Ve og Vaad^j 

nu skal de røbe mig,hvad Vej jeg drog, 

og løfte mig en Flig af Livets Gaade."

At se sig selv som et enkelt led i en lang sammenhæng,hvori man ikke 

selv betyder mere end de mange,der er gået forud,giver måske også en 

mere ydmyg forståelse af sig selv og andre og kan måske hjælpe en til 

bedre at affinde sig med tilværelsen og dens vilkår.

Jeg vil derfor på de følgende sider nedskrive,hvad jeg ved om min egen 

og min kone Elses slægt.

Der er et træk,det er værd at hæfte sig ved. De navne,vore forfædre 

har båret,kan deles op i typiske danske navne som Kiær,Holm,Hansen, 

Larsen og Pedersen og i navne af umiskendelig udenlandsk oprindelse 

som Bremer,Erthmann,Ecksteen og mit eget slægtsnavn Perch.

Måske vil nøjere undersøgelser bringe mit slægtsnavn i forbindelse 
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med indvandrede huguenotter. For Elses slægts vedkommende er det nær

liggende at tænke på samhandelen over Østersøen,der går helt tilbage 

til middelalderen.

Hvordan dette end forholder sig,synes de træk,vi kan fæste os ved,at 

vise,at de indvandrede har befundet sig vel i Danmark. Vi møder ofte 

i deres livsform træk,vi gerne vil betragte som typisk danske.

En livsform,hvor muligheden for - med solidaritet over for et større 

fællesskab - at udfolde egne anlæg og evner,har måske fået dem til at 

føle,at Danmark var et godt land at leve i.

Måtte dette også gælc.e vor slægt fremover!

Gentofte i December 1983

Poul W. Perch



I. KØBMÆND



Kapitel 1. Slægten Ferch

Karmarch i Randers.

I slutningen af 16oo- tallet var min tip-tip-tip-tip-oldefar Christen

Perch købmand i Rande rs.

Hans to børn gik ind i Randers’ købmand stand. En datter Christine Perch

der var døbt 17 08 og døde i Randers 1758»var gift med købmand Conrad

alder.

Hans søn Jens Christensen Perch (min tip-tip-tip-oldefar),der var født

17o8 og døde 1776 i Eanders,blev selv købmand og var gift med Maren

Jensdatter Bay,døbt i Randers 1729 og død samme sted 1775«

De havde ni børn,men fem af dem døde inden skolealderen og andre i ung

Strandgade.

Med sønnen Jens Bay Perch (min tip-tip-oldefar),født i Randers 1751 og

død I800 på Christianshavn,tog købmandsskabet et betydeligt opsving.

Han havde i Randers s tået i lære iden Brockske købmandsgård,og da den

senere storkøbmand Ni els Brock drog fra Randers for at etablere sig på

Christianshavn,fulgte han med og blev grosserer her omkring 1776.

Det var i den ”floris sante" periode,hvor handelen og velstanden blom

strede på Christiansh st vn.

Det skyldtes ikke min ist Det Asiatiske Kompagni,der havde til huse i

venner blandt de chri stianshavnske købmænd.

Ikke alene kompagniet tjente store penge gennem sine auktioner over

hjembragte varer,men : L nærheden etablerede der sig andre købmænd og

grosserere,som havde .Forbindelse enten med kompagniet selv eller med

nogle af skibenes kap tajner,som foruden deres gode gager havde ret til

at disponere over en ■ris del af ladningerne,som de solgte til deres
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Niels Brock,der var født i Randers 1731,var en af de største af disse 

købmænd. Han havde gården Strandgade 36,der endnu har navn efter ham. 

Måske boede Jens Perch også der.

Da Niels Brock døde i 18o2,efterlod han sig den efter den tids forhold 

enorme sum af 900.000 rigsdaler,af hvilken der stiftedes legater,der 

stadig har betydning.

Det mangeårige venskab med Niels Brock har naturligvis været en stor 

støtte for Jens Bay Perch,der i øvrigt var i slægt med Niels Brocks 

hustru Lene Bredal,der også var fra Randers. Deres nære tilknytning 

gav sig også udslag i,at Jens Perch,”som er af min salig Kones Fami

lie og har tjent mig fra sin Barndom”,var optaget i Niels Brocks testa

mente.

Jens Perch vandt hurtig agtelse blandt sine medborgere og blev ind

valgt i de 32 mænds forsamling,der udgjorde Københavns bystyre,inden 

kommunalloven indførte den egentlige borgerrepræsentation. Det var ik

ke mindst den velstående del af handelsstanden,der gjorde sig gældende 

i denne forsamling.

Han giftede sig 23. januar 1787 med Margrethe Elsebeth Adolph,der var 

født i Frederiksborg 17. oktober 1755 som datter af Christen Jacobsen 

Adolph,der døde i Holland 1767,og Hansine Anna Maria Zart,hvilke sid

ste altså var mine tip-tip-tip-oldeforældre.

Jens Perch og hans hustru var kendt for deres gæstfrihed og den måde, 

hvorpå de anvendte deres velstand,så at den kom mange af Christians- 

havns fattige til gode.

De var også optaget af bydelens åndelige liv. Han blev valgt til kir

keværge for Vor Frelsers kirke,og han var aktiv ved oprettelsen af 

Christianshavns Døttreskole 1799* Denne skole skulle tilbyde det chri- 

stianshavnske borgerskabs døtre en lige så værdifuld undervisning,som 

den drengene fik. Skolens først indmeldte elev var hans datter ”Jomfru 
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Helene Perch 7 Aar gammel". (Der indmeldtes også syvårige "Frøkener", 

men de var af adelig herkomst).

Niels Brock Perch og hans familie

Jens Bay Perch havde fem børn,hvoraf et døde som spæd og to henholds

vis 21 og 36 år gaml( .

To sønner var uddannede ved handel. Den,der gjorde sig mest gældende, 

var min tip-oldefar liels Brock Perch,der levede 1788-1851.

Han blev sat i Efterslægtsselskabets skole,en nydanneIse,der nød godt 

af hans gudfader Niels Brocks legater,og som i modsætning til "den 

sorte skole" skulle bibringe eleverne kundskaber i reale fag,som de 

kunne få nytte af i det praktiske liv.

Han foretog som ung flere rejser. Blandt andet ved vi,at han ledsagede 

sin senere hustrus far Kaptajn i Asiatisk Kompagni Jens Axel Holm på 

dennes sidste rejse i 18o7,da han døde i Batavia.

Denne rejse må have knyttet ham til Holms familie,for den 23. juli 

1812 blev han i Lynge ved Sorø viet til Holms ældste datter Axeline 

Christine Henriette Hjlm (min tip-oldemor),der var født 4* december 

1792 i Frederiksborg. Gennem dette ægteskab blev han besvogret med 

flere betydelige og i idflydeIsesrige personligheder i det velhavende 

christianshavnske bourgeoisi,og det fik igen betydning for hans egen 

sociale placering.

På sine rejser havde lian skaffet sig kendskab til ostindiske og kine

siske varer. Det kom liam senere til nytte,men han må i øvrigt efter 

sin hjemkomst have uddannet sig på anden måde. Den 29« maj 1821 fik 

han nemlig bestalling som vare- og vekselmægler i København,og den 

3o. oktober 1822 blev denne bekræftet ved allerhøjeste bevilling,hvor

ved han tillige blev fritaget for videre borgerlig militær tjeneste.

Han var en foretagsom mand,og i januar 1823,da han var 35 år,løste 
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borgerskab som handlende med ostindiske»kinesiske og vestindiske va

rer og åbnede et detailudsalg i kælderen under Børsen. Denne forret

ning blev hurtigt meget søgt. Den var et af de steder,hvor byens damer 

søgte hen,når de promenerede i middagsstunden. Niels Brock Perch for

stod at snakke med sine kunder,så de kom lige så meget for at træffe 

ham som for at købe.

Efterhånden mente han,at han måtte specialisere sig,og i 1835 omdanne

de han forretningen til en te- og porcelænshandel,som han flyttede 

til Kronprinsensgade,først til nr. 7 ved siden af den nuværende for

retning, der har bevaret en intim hygge,der nok går tilbage til min 

tip-oldefar.

Der er andre sider end de forretningsmæssige,som det er værd at inter

essere sig for i Niels Brock og Axeline Perchs liv.

Hun var en højt dannet og dygtig dame,der skabte et smukt og gæst

frit »hyggeligt og solidt hjem. Fra sin far havde hun arvet indsigt i 

de forretninger,hendes mand gav sig af med,så hun også her kunne yde 

ham støtte. Det menes at være hende,der fik ham til at uddanne sig 

til mægler,så at forretningen fik tilført større midler og kom til 

at hvile på et bredere grundlag.

Hun var samtidig stærkt religiøst interesseret. Denne interesse var 

naturligt knyttet til hendes familie. Broderen var en kendt provst 

og lic.theol. Jens Albrecht Leonhard Holm,en søster var gift med 

stiftsprovst John Thomsen Gad på Lolland og en anden søster med provst 

Carl Nielsen i Kallehave.

Også i denne henseende øvede hun indflydelse på sin mand,og det skyl

des formentlig hende,at han i en årrække påtog sig det byrdefulde 

hverv som forsørgelsesforstander på Christianshavn.

De supplerede hinanden. Han havde den udadvendte arbejdslyst. Hun greb 

styrende ind med hjemmet som udgangspunkt og kunne holde igen på hans
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livsglæde,der til tider kunne give sig ekstravagante udslag. Bokken- 

heuser fortæller f.eks.,at han som julegave engang sendte sin sviger

søn en lang pibe med tilhørende fidibusser,der var dannet af lutter 

femrigsdalersedler.

De to skabte et hjem først i Overgaden neden Vandet siden i Kronprin

sessegade og i landsledet på Nørrebro,hvor de samlede husets venner 

og børn og børnebørn. Det fortælles,at sammenkomsterne blev oplivede 

af små muntre sange,c.er var skrevet af min tip-oldefar,og som ofte 

- som ved sølvbryllujpet - var rettet til hustruen,til hvis ære han 

lagde børnebørnene ozdene i munden.

De havde ni børn,hvozaf to dog døde som små.Den ældste søn Jens Adolph 

Perch,der var født 1813,var først bestemt for handelen,men på grund 

af en skade,der gjorde hans ben stift,slog han ind på det teologiske 

studium og blev kandidat i I840. Han døde imidlertid allerede,da han 

var 34 år gammel.

De to næste i rækken,nemlig Fanny Eleonora Elisabeth Perch,der var 

født 1815,og min oldefar Peter Henrik Perch,der var født 1817,blev 

begge gift med efterkommere af min tip-tip-oldefar købmand Lave 

Ernst Petersen,som der fortælles mere om i kapitel 3. Fanny blev 

gift med Lave Ernst Petersens søn Carl Emil Petersen,der var grosse

rer på Christianshavn, Læge Peter Henrik Perch blev,som det også om

tales i kapitel 3,gift med den ældste datter på gården Strårup Eline 

Kiær,hvis mor Ane Catirine Kiær var datter af Lave Ernst Petersen.

I det hele taget er et nyt træk ved at præge købmandsfamilien: Af 

de syv børn,der levedj og blev voksne,var to teologer,en mediciner, 

en præstefrue og en embedsmandsfrue.

Det blev den tredjeældste søn Axel Christian Perch,der førte forret

ningen videre.

Han var født 1821 på Christianshavn,havde gået i Borgerdydsskolen og
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havde været i lære hos sin far,der ikke skal have gjort forskel på 

ham og andre i firmaet.

Han avancerede til fuldmægtig hos faderen og var for øvrigt også pre

mierløjtnant i det borgerlige artilleri.

Han var ugift og blev boende hjemme og blev derved en stor hjælp for 

forældrene. Navnlig i faderens sidste år aflastede han ham for de dag

lige pligter i forretningen. Niels Brock Perch,der begyndte at føle sig 

svækket,var nemlig meget optaget af filantropiske og humanitære aktivi

teter, som hans voksende formue satte ham i stand til at støtte. Sogne

præsten ved Vor Frelsers kirke Carl Holger Visby,der var præst for 

straffeanstalten på Christianshavn,havde sat et stort arbejde i gang 

for at lindre fangernes kår. Niels Brock Perch støttede ham i bestræ

belserne for oprettelsen af en skole for unge lovovertrædere og af in

stituttet - det senere ungdomshjem - i Flakkebjerg.

Niels Brock Perchs sidste år og hans eftermæle

Efter Niels Brock Perchs død nedskrev hans svoger provst Carl Nielsen 

nogle erindringer om ham. De refereres her med delvis bevarelse af den 

datidige sprogbrug.

Hensigten med erindringerne var,at børnebørnene skulle få et indtryk 

af deres bedstefars kærlige og opofrende sind.

Deres bekendtskab skrev sig fra 1825,da Nielsen blev forlovet med Perchs 

svigerinde.

Den første modtagelse var lidt kølig. i4an var åbenbart ikke helt til

freds med den tyveårige teologiske student som parti for den da 15-16 

årige svigerinde.

Senere blev det bedre. Da Nielsen var blevet kandidat,kom Perch med 

penge til præstekjolen med bemærkningen:"Her er Kjolen - nu maa du 

selv og din Fader skaffe Kaldetl"
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Som et andet lille trak om Perch fortælles,at da Nielsen havde fået 

præstekald og første gang derefter besøgte København,var Perch kørt 

ham i møde til Roskilde kro for at overraske ham.

Af karakteriserende træk omtales i øvrigt,at han søgte Guds ord og 

var en flittig tilhører ved biskop Mynsters prædikener,at han nærede 

en sønlig kærlighed til sin mor,og at han stedse tænkte på at glæde 

andre.

Ved familiefester som dåb og bryllup var det ham,der gjorde? gæstebu

det festligt. Det lå i hans sind at glæde andre. Over for tak var han 

undseelig,glæden ved et give var ham nok.

Erindringerne fortæller meget om hans sidste leveår. I begyndelsen af 

1851 fik han et apoplektisk tilfælde,som han delvis overvandt,men hu

kommelsen var svækket,gangen slæbende og livskraften brudt.

Da provst Nielsens datter døde i april samme år,begav han sig dog med 

deligencen til Vordingborg og kom udmattet til Kallehave for at være 

med til begravelsen og trøste familien i dens sorg.

Ved dette besøg udtalte han:”Jeg lever ikke Aaret ud. Jeg kan intet 

mere udrette herneden. Jeg vilde have sagt mine Børn det,da jeg var 

samlet med dem Paaskedig. Jeg begyndte,men kunde ej udtale detsDa Vor 

Herre Christus var samlet med sine Apostle i Paasketiden,da sagde han: 

”Det er sidste Gang,jeg spiser Paaske med Eder.””

Han gjorde sig stærke bebrejdelser,fordi han ikke havde været spar

sommelig nok,ikke varsom nok med sine udgifter,men hans svoger mente, 

at ingen kunne bebrejde ham noget af den grund,mindst børnene,hvilket 

deres inderlige kærlighed og ærbødighed også viste.

Ved samme lejlighed foitalte han,at det var hans agt at overdrage sin 

handel’ til sin søn Axel og selv drage til Frederiksborg med sin kone 

for at leve i ensomhed og berede sig til den sidste time. Alle frarå-



- 13 -

dede ham dog dette skridt. Provst Nielsen mente,det var for fjernt fra 

børnene,og også i byen kunne han berede sig på at sige verden farvel.

Da provst Nielsen besøgte ham sommeren samme år,var helbredet noget 

bedre. Han trak sig dog ud af selskabelighed og tilbragte tiden i sin 

familiekreds. Af gamle venner havde han kun tilbage etatsråd Hvidt,som 

han kunne tale med som ven til ven,og klædehandler J.F.Smith,en yngre 

ven,som han havde uindskrænket tillid til,og som efter hans død blev 

en forstandig rådgiver for hans enke og søn.

Ingen stod i hans hjerte så højt som hans hustru. Hun kunne synes no

get streng. ”Selv vant til fra sine Forældres Hus at vise ubetinget 

Lydighed,fordrede hun det samme.”

Han var en ærlig mand. ”Opdraget i den gamle Skole kunde han ikke fin

de sig i de mange smaalige Kunstgreb,som ikke faa af Nutidens Købmænd 

benytter". Han kunne være ”stolt og frastødende mod dem,der vilde op

fordre ham til at handle ligesaa”. Han var derfor agtet af alle,og 

tilliden til ham var stor.

Om holdningen til tidens rørelser får vi at vide,at "de seneste Aass 

Demagoger bekymrede sig kun lidt om Landets Velfærd,mere om deres egari’l

Til sidst nævner svogeren,at han var en smuk mand,der klædte sig ele

gant og gav et smukt eksempel på en københavnsk grosserer.

Her slutter så provst Nielsens erindringer om min tip-oldefar.

Døden indtraf i oktober 1851. Selv om han var flyttet fra Christians

havn,følte han sig knyttet til Vor Frelsers kirke,og han blev begravet 

herfra under fire præsters medvirken,nemlig foruden pastor Visby og 

kirkens andenpræst de to svogre provsterne Nielsen og Holm. I tidens 

stil lød det ved hans båre:
"Udi sin Slægts det stille Sovekammer

vi har den trætte lagt til Ro,til Fred
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men dybt i mange kære Hjerter flammer 

hvert Minde om har s Godhed,Kærlighed, 

og Børn og Børnebcrn skal sildig mindes, 

at saadant Hjertelag kun sjældent findes.”

Slægtens ”stille sovekammer” var familiebegravelsen i Vor Frelsers

kirke. I kirkens gulv ligger en stor gravsten med indskrift:

Dette Hvilested
Tilhører 

Grosserer Jens Perck 
Fød i Randers Den 26De Septbr 

1751 
de Død Den 4 July

IØ00 
Og 

Hustrue Margareta Elisabeth Adolphs 
Fød I Frederiksborg Den 17de Oktobr 1755 

Den Første Har Blev Nedlagt Var Vores Søn 
Ha is Peter Christian

Fød Den 21de Janr Død Den 23de Febr. 1796

Grosserer Niels Brock Perch 
F. 9de Decjt. 1^88 D. llde Oktbr. 1851 

Og Hustru 
AxeL.ne Christine Henriette 

F. Holm 
de F. 4 Decbr. 1792

D.23 Oktbr. 1877

(Vi kan betragte k i Jens Perchs navn som en fejlagtig skrivemåde.

Det er det eneste stec.,jeg har set denne stavemåde brugt.)

Som det fremgår af gravskriften levede min tip-oldemor Axeline

Perdh til 1877 og blev 79 år. Ved sin mands død overtog hun firmaet, 

og selv om sønnen A.C.Ierch havde den daglige ledelse,havde hun ind

sigt i økonomien og disponerede med myndighed og klogskab. Imidler

tid trak hun sig på grund af alder tilbage i 1868,og sønnen løste



- 15 -

samme år borgerskab som grosserer og anmeldte forretningen under det 

stadig bevarede firmanavn A.C.Perchs Thehandel.

Et særkende for A.C.Perch skal have været hans flid,hans uegennytte 

og hans hjerte for andre. Sin ret store formue lod han overgå til le

gater, blandt andet til gavn for slægten. Et betegnende træk bør i den

ne forbindelse med: Da krigen brød ud i 1864,og han på ingen måde kun

ne forlade sin forretning,lod han ”stille for sig”. Det vil sige,at han 

betalte en anden for at melde sig i hans sted,sådan som det dengang 

var muligt. Denne stillingsmand slap helskindet gennem krigen,og A.C. 

Perch følte sig så forpligtet over for ham,at han etablerede ham og 

støttede ham gennem hele sit liv.

Han beskrives som en stille slider,der var nært knyttet til slægt 

og hjem,og som ikke yndede store forandringer omkring sig. Han beholdt 

da også sit personale meget længe,hvilket gavnede forretningen og til

lidsforholdet mellem den og kunderne,og da han var barnløs,bestemte 

han,at hans førstemand FTC.Kruse skulle overtage forretningen efter 

ham. Dette skete ved hans død 31. marts 1882.

Hermed ser det ud til,at købmandsæraen i slægten Perch var ude.

Litteratur: F.E.Hundrup: Stamtavler over Familierne Perch,Holm og 
Hundrup. Trykt som manuskript i H.A.Mullers 
bogtrykkeri. Roskilde,1876

Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Testamente. 
Anders K.Schmidts Tryk og Forlag,I864

Det Brock-Bredalske Legats Stamtavler,5.Udg. Boghandler 
P.I.Schmidts Forlag,1892

Christianshavns Døttreskole 1799-1949« Nordlunde 1949

Knud Bokkenheuser: A.C.Perchs Thehandel gennem loo Aar.
Valentin og Lunds Bogtrykkeri»København 
1935«



Kapitel 2 Familien Erthmann

Også Else har købmænd til forfædre.

Eftersøger vi deres grivmæler,findes i gården i Munkegade 8 i Nexø en 

gammel gravsten over hendes tip-oldeforældre. Den har med tugt at mel

de senere gjort nytte som brønddæksel. Indskriften lyder: 

”Skipper og Købmand Andreas Erthmann 13.April 1761-13.December 1824 

Ved Stræbsomhed og Flid 
Du Livets Goder nød 
og efter fuldendt Str:id 
Gud gav en salig Død.

Karen Kristine Erthmann Enke efter Købmand Erthmann død 2o.August i 
sit 66de Aar og fandt her ønsket Hvile ved Siden af sin Ægtemage. 
Hvil sødt i Graven de:' er Fred 
Vi ses igen i Evighed'

På Nexø gamle kirkegårc. henstår gravmindet over hendes oldeforældre:

"Købmand Lars Juul Erti mann f. 1797 død 1855 
Dybt savnet og begrædl af sin efterlevende Hustru og Børn 
Johanne Margrethe Erttmann f. Gierow f. 18o6 d. 1889”

På Nexøs nuværende kirkegård ligger hendes morforældre begravede,nem

lig købmand Frederik Juul Erthmann født 184o,død 1916 og Mathea Erth

mann f. Ecksteen,født 1841,død 1925.

Andreas Erthmann førte eget skib. Handel på den tid foregik ofte så

dan,at manden sejlede ud med varer opkøbt hos bønderne og solgte dem 

i København eller måske i nordtyske byer,medens konen passede salget 

af købmandsvarer hjemme.

I den gamle "hovedbog" tiår vi fra 1839 fortegnelse fra opkøb af korn, 

huder og skind fra bønder i Poulsker,Ibsker,Bodilsker og helt op til
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Østermarie. En sølvske fra samme år,som vi endnu har,viser lidt om 

handelsforbindelserne. Den er en gave fra Hans Moeller,Schiffsmachler 

in Königsberg,til Erthmann i Nexø.

I en beretning,som den gamle borgmester H.B.Harild skrev i 1937 om 

forholdene midt i forrige århundrede,får vi blandt andet følgende at 

vides”De gamle Købmandsgaarde havde ofte større eller mindre Landbrug 

tilknyttet. I Gaardens Forstue var der et lille Kammer '’Butikken” med 

Hylder og Skuffebænk. Efterhaanden blev det til et Udsalgslokale med 

Disk og Vinduer med Udstilling af Kopper,Træsko m.v. Varerne kom med 

Byens Skuder,om m .an ikke selv var Reder,men naar det drejede sig om 

Isenkram,Glas og Manufaktur,var det dog bedst,at man selv rejste over 

et Par Gange om Aaret og udvalgte sine Indkøb hos Leverandørerne.” 

Dette kan også passe på Erthmanns købmandsgård,der er omtalt i beskri

velsen.

I en senere beskrivelse fra slutningen af forrige århundrede har borg

mester Harilds tidligere vogterdreng Martin Andersen Nexø i sin erin

dringsbog ”Under aaben Himmel” givet en meget sigende skildring af, 

hvordan købmændene i Nexø oplevedes af byens andre borgere,i det mind

ste af dem,der ikke sad alt for godt i det:”De er alle sorte,” sa’e 

hun, ”dg det er fordi .ide har solgt deres Sjæl til Fanden. Derfor har de 

saa det hele i Lommen.” Det var dem,der tog Bestemmelse om alting; 

vilde Smaafolk opnaa noget,maatte de se at blive taget under Vingen 

af en eller anden Storkøbmand. Det var et eget Folkefærd,de var næ

sten i Slægt med hinanden allesammen Øen rundt. De saa anderledes ud 

end andre Mennesker,og Navnene lignede heller ikke de almindelige. 

Mor mente,at det var for at man skulde kunne vare sig for dem,at de 

hade de sære Navne og saa’ saa mærkelige ud. Og Bedstefar sagde det 

samme. De kom oprindelig hertil bortefra med en hel Kiste Penge og 

skulde gøre frugtbringende;saadan som andre saaede Korn,saadan an-
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sagde Bedstefar.

bragte de Penge overa] t hvor der var Jordbund,døde en Ko eller en

Hest for en Bonde,strs Jes var de der og tilbød ham en anden på Kredit.

Det var bare at sætte sit Navn paa et Papir,straks saa var man hjulpen.

Og hvordan hjulpen? er skønne Dag havde de alt i Lommen. Saadan bered-

te de Jorden og slog s ig saa ned i Staden og blev Storkøbmænd. Nu hade

de jo faste Aftagere 0 g kunde selv bestemme Prisen;Gud hjælpe den Bon

de,der købte og solgte andetsteds. "Tag jer i Agt for Storkøbmændene,"

Går vi ind på Andersen familiens tankegang,må vi indrømme,at de navne,

Og Mor var af samme Me ning. "Kredit vil de ikke give til dem,der træn-

ger til det 5og kniber paa Vægten gør de lige saa fuldt som de Smaa-

handlende." Kredit fik vi nu alligevel;vi var kommet til at handle

hos Købmand Jørgensen paa Torvet,og han strakte sig ofte vidt,naar

Vinteren var lang og haard.

"Jamen han hedder ogsåa med sen ligesom vi andre fattige Djævle,"

vedblev Mor haardnakke t.

Det afgørende Ord hade de,i Byens Anliggender,! Stenværket og paa

Havnen;de Skippere,der selv ejede deres Skuder,hade svært ved at

faa Fragter,Arbejdere Dg Smaafolk vovede slet ikke at ha nogen Me

ning. Man fandt sig i let og tog Hævn over dem bag deres Ryg."

der indleder dette kapitel,ikke er almindelige danske navne. Selv 

om hverken Erthmann-,EDksteen- eller Gierowfamilien var kommet med 

en pengekiste,som de sjculle gøre frugtbringende,er de i alle til

fælde kommet udefra. H ror fra?

Vi ved fra den familieuilhuet,vi ejer,at Joachim Jacob Gierow (1761-

1825,Elses tip-oldefar) var "geboren in Barth in Schwedisch Pommern, 

jetzt Beckermeister in Nexøe",og de to andre familier stammede for

mentlig også fra Tyskland. Der var jo en århundredgammel tradition 

for vareudveksling ove^ Østersøen,hvor man mindre tænkte på natio-
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nåle grænser end på købmandsskab og på rimelig dækning af varebehov. 

Købmænd fra den nordtyske Hansa i Kolberg havde "gilde" på Bornholm 

og eget kapel i Nexø i middelalderen.

Kan man betegne de tre omtale Erthmann-generationer som storkøbmænd? 

Alt er jo relativt,og hvad er kendetegnet på en storkøbmand? Hvis 

det er det,at han er egen reder,gælder det både Andreas Erthmann og 

Lars Juul Erthmann,at de fragtede varer til og fra Bornholm i eget 

skib,og måske har også Elses bedstefar i en periode haft eget skib. 

I "hovedbogen" nævnes,at skonnerten Peter begyndte sin fart den lo. 

december 1872.

Hvis det hørte til storkøbmandsskabet,at bønderne indhandlede deres 

korn og andre produkter til videresalg og eksport,var dette også 

tilfældet. Vi har optegnelser fra 188o,hvor der på en dag blev købt 

80 tønder sæd å 16,lo kr.

I den længe fra den gamle købmandsgård,der fandtes indtil 1945»var 

sædloft. Vi kan forestille os bønderne kørende ind ad porten i Mun

kegade og stalde op,medens de forrettede deres handel i byen,og der

efter køre ud af gården gennem den vognport,hvoraf der nu kun er fun

damenterne tilbage,og komme ud der,hvor nu præstegården ligger. 

Udlængerne har dog også været brugt til købmandsgårdens egen avl.

Vi ved,at Karen Kirstine Erthmann sammen med sin eneste arving Lars 

Juul Erthmann opkøbte flere jordlodder. I Lars Erthmanns testamente 

opgøres jordværdien i 1855 til 6ooo rigsdaler,og vi ved,at Elses bed

stefar i næste generation købte 2o tønder land af sin mor for 19ooo 

kr. i 1861.

Storkøbmænd eller ej var det dog også et hovedformål at forsyne kun

derne med daglige brugsvarer. Ser vi ned ad et par sider i hovedbo

gen omkring 187o,er der i broget blanding indkøb af tobak,skrå,suk-
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ker,topmelis,smør,bomi.Idstøj,nanking,lommeknive,spyttebakker,læder

remme, jagt krudt, hånds ker, s okker, ovne »petroleum. Handelsforbindelser 

med kendte københavnske firmaer går igen i regnskaberne: Tøj fra 

Seidelin,isenkram fra Baadh & Vinther,ovne fra Anker Heegaard,tobak 

fra Hirschsprung og fza Obel,lys fra Asp,farve fra Holmblad,margarine 

fra Otto Mønsted osv. I tiden 1863-76 er der ligeledes forbindelse med 

et firma i Lybæk. Det mangeartede vareudbud spores endnu i kælderen i 

Munkegade i form af tilbageblevne alenmål,emaljekøkkengrej,spille

kort, bændler og porcelæn fra den gamle butik.

Jeg har dog svært ved at forestille mig,at denne daglige handel skul

le være knyttet sammen med en økonomisk udnyttelse af kunderne,saadan 

som madam Andersen sagde.

I bedsteforældrenes tid var det efter mostrenes udsagn et spørgsmål, 

hvem der var mest købmind.

Elses bedstemor havde jans for økonomi og havde før sit ægteskab væ

ret ansat hos købmand P.Berg. Det er et tidens tegn,at der hvor hans 

købmandsgård lå indtil for lo-12 år siden,ligger nu Brugsens store 

supermarked.

Bedstefar var ved side:i af sin købmandsvirksomhed kgl. måler og vejer 

og deltog i arbejdet mud udbygning af Nexø havn. Han skal have haft 

mange interesser. Han ^Læste,interesserede sig for astronomi og var 

optaget af mineralvandsfremstilling. I 1877 begyndte han en sodavands

fabrik,hvor der efter indkøbene at dømme fremstilledes sodavand i ret 

stort omfang indtil 19<>6-o7. Denne virksomhed spillede en så stor rol

le, at han i "Bornholmske Samlinger" omtales som sodavandsfabrikant.

Han døde i 1916,men da var den egentlige købmandsvirksomhed nedlagt. 

Gadelængen blev i 19o3 revet ned og erstattet af den nuværende bygning. 

Efter den tid solgtes icun enkelte varer som petroleum,kaffe og marga-
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rine fra den nuværende forstue,der benyttedes som en slags butik.

På dette tidspunkt oparbejdede imidlertid sønnen Johannes Erthmann 

(Elses morbroder) en større købmandsvirksomhed i Rønne. Han blev 

i sine bedste år en ledende skikkelse inden for Rønnes handelsliv: 

En gros virksomhed i kaffe»eneforhandler på Bornholm for Det danske 

Petroleumsaktieselskab og medstifter af den senere Bornholmerbanken. 

Efter første verdenskrig blev han tillige vicekonsul for Letland, 

der nu som selvstændig stat kunne genoptage en gammel handelsfor

bindelse med Bornholm.

Imidlertid var 192o’erne præget af økonomiske vanskeligheder,der 

fik alvorlige følger for banken i Rønne og vel også for hans private 

virksomhed.

Alligevel havde hans søn Johan Frederik Erthmann (Elses fætter) 

kunnet gå ind i et købmandsfirma med gode muligheder,inden hans far 

døde i 1936. Han havde dog ikke stabilitet dertil. Måske havde hans 

unge år ikke været særligt lykkelige»blandt andet fordi hans mor 

Dorthea Østerby døde,da han endnu ikke var konfirmeret,og resulta

tet blev,at alt smuldrede bort mellem hænderne på ham. Bedre blev 

det ikke af,at han under besættelsen opførte sig uklogt i forholdet 

til den tyske værnemagt.

Man kommer næsten til at tænke på en anden passus i Martin Andersen 

Nexøs beretning om købmændene s”Pas paa,"advarede Bedstefar;"det er 

det andet Slægtled,og nu er Øderne der. Hvergang Fanden giver én en 

Pose Penge,kommer Vorherre en Øder i Posen,for at det ikke skal bli

ve paa samme Hænder altid. Det er nu hans Retfærdighed^" 

Måske er der noget om denne folkelige livsvisdom. I det mindste 

blev det den foreløbige afslutning på Erthmannfamiliens købmands- 

skab.



- 22 -

Litteratur: Martin Andersen Nexø:"Under aaben Himmel”»Gyldendal 1935

J.Klindt:"Tidsbilleder fra Nexø",Gornitzskas bogtrykkeri 
Allinge,1960

Bornholmske Samlinger,bind 8,1913



II. TRE GÅRDE OG DERES BEBOERE



Kapitel 3 Strårup

Strårup er en stor prosrietærgård beliggende lidt syd for Kolding 

i Dalby sogn. En allé :'ører fra den gamle landevej Kolding-Stende- 

rup temmelig stejlt op til gården.

I den første halvdel a:' dette århundrede beskrives dens landbrugsmæs

sige kapacitet med følgende tal:33 tønder hartkorn,85 malkekøer,3 ty

re og 45 ungkreaturer. I følge Kraks beskrivelse fra 1979 omfatter 

den 183 ha agerjord,lo ha eng og 11 ha skov®

Den ligger på gammelt beboet land,hvilket oldtidsminder bærer vidnes

byrd om. I haven er en 4o m langdysse,Tinghøj kaldet,på marken er en 

runddysse,og der er på området fundet et guldsmykke fra jernalderen, 

;der vejer kg,nemlig Lethra-ringen,der nu er på Nationalmusæet.

Ved et besøg i foråret 1982 måtte jeg konstatere,at den gamle allé 

var gennemskåret af en ny mere bekvemt anlagt landevej. Jeg blev ven

ligt modtaget af den urge Sehested,der nu ejer gården,men man kunne 

nok se,at vanskeligheder for landbruget også gør sig gældende her. 

Den nuværende hovedbygning,der er fra 1882,var ubeboet,men de to 

klassicistiske sidefløje fra 1837 var stadig smukke.

Gården omtales første gang som en mindre hovedgård i 1543,og i 1684 

var den forpagtergård under kronen. Fra 1814 ejedes den af general 

og kammerherre Gislert Castenskjold til Borreby,og fra 1823 til 

1856 ejedes den af mine tip-oldeforældre kammerråd Anders Laurit- 

zen Kiær og Anna Cathrine Kiær f. Petersen.

Anna Cathrine Kiærs søsterdatter Regine le Normand de Bretteville 

f. Carstensen har i 1884- skrevet følgende beretning om,hvordan min 

tip-oldefar blev ejer af Strårup.
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"Paa en smuk Sommermorgen i Begyndelsen af dette Aarhundrede saa man 

en tung Wienervogn,forspændt med et Par vælige Heste,paa hvis Hoved

tøj Blinker straalede i det stærke Sollys»møjsommeligt arbejde sig 

op ad den stejle Bakkevej,der dengang førte fra Dalby Mølle til Ho- 

vedgaarden Straarup. Dalby Mølle laa smukt nede i en Dal ved en rin

dende Aa og paa alle Sider omgivet af ualmindelig stejle Bakkeskræn

ter,der var tæt bevokset med Krat,igennem hvilke og op ad Skrænterne 

der slyngede sig en Uendelighed af vilde,hvide og røde Roser,som 

fyldte hele Dalen med Vellugt. Vejen var leret og tung i Regn,i Sne

faldstid eller glat Frostføre ufremkommelig,ja næsten livsfarlig at 

befare. Den omtalte Dag var imidlertid tør,og dog kostede det Heste

ne Anstrengælse at slæbe den tunge Vogn op ad den næsten lodrette 

Skrænt. I Vognen sad,fordybet i Tanker,Ejeren til Borreby og Straarup 

Kammerherre Castenskjold. Det var en smuk og statelig Mand,med et 

livfuldt og skælmsk Ansigt. Et heftigt Ryk og en drøj Ed af Kusken 

vækkede ham af hans Tanker,forundret saa han ud for at opdage Grun

den til denne Forstyrrelse,og det Syn,der mødte ham,var saa pudsigt, 

at han brød ud i en høj Latter. Ved Siden af Vognen,i den modsatte 

Retning af denne,stod en halvvoksen,lyshaaret Dreng,der med al sin 

Kraft søgte at holde paa en Gris,der var spændt foran en lille Vogn, 

læsset med en Sæk,og som nu i fuldt Firspring med Halen i Vejret vil

de ned ad Bakken{Drengen stred,og Grisen sled,fik Overtaget og af 

Sted gik det»Drengen maatte med for dog at styre den lille Befordring 

henimod Møllen,hvor Sækken skulde afleveres. Castenskjold fulgte Dren

gen med Øjnene,og da hans egen Vogn var naaet op ad Bakken,gav han 

Kusken Ordre til at vende og paany køre ned til Møllen,hvor han vil

de træffe Drengen. Kusken fandt sagtens Ideen højst besynderlig, 

men det hjalp ikke,ned ad Bakken maatte han,og snart holdt Vognen i 

Møllegaarden,hvor rigtignok den lystige Gris var tøjret fast til
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Vognen,Medens Drengen alvorsfuld læssede Sækken paa Ryggen for at 

bære den ind i Møllen. Wienervognens tunge Rumlen paa Stenbroen 

vakte Drengens Opmærksomhed,han stirrede nysgerrigt paa de smukke 

Heste og den livréklæd-;e Kusk,men hans Forundring steg,da Vogndøren 

blev slaaet op,og den fremmede Herre vinkede ham hen til sig. Paa 

dennes Spørgsmaal om,hvad han hed,hvor han boede,og hvem der havde 

spændt Grisen for Vognen,svarede Drengen frimodig,men med blussende 

Kinder og straalende Øjne,at hans Navn var Anders Kiær,hans Foræl

dre boede i Bjært,og da hans Fader i Dag havde sagt,at han skulde 

køre Byg til Mølle,men selv trække Vognen,havde han fundet det for 

anstrængende i Varmen,derfor lavet sig et let Seletøj til Grisen, 

som kunde have godt af en lille Motion,da den ellers laa hele Dagen 

og solede sig paa Møddz.ngenJ Drengens frimodige S var, hans kloge Tan

ke ,milde,blaa Øjne og det rødlig lyse krøllede Haar faldt i Casten- 

skjolds Smag,han fik en Indskydelse,som han straks bragte til Udfø

relse.

”Kunde Du have Lyst ti? at lære noget og tjene oppe paa Gaarden,” 

spurgte han Drengen. - ”Ja,” svarede Anders Kiær,"naar jeg saa faar 

Lov til at køre med ri^ige Heste.” Dermed var den Sag afgjort,næ

ste Dag mødte Anders mod sine Forældre oppe paa Straarup. Kammer

herren tog venligt imod dem,og havde han syntes godt om Sønnen,saa 

saa syntes han ikke mindre godt om Forældrene (mine tip-tip-olde- 

forældre. Forf.’s anm.',især imponerede Moderen ham ved sit intelli

gente Ydre. Da han spurgte hende,om hun vilde lade ham opdrage Søn

nen og sørge for ham,svarede hun,som om det var en Gunst,han udbad 

sig af hende,og ikke scm det var et godt Tilbud,han gjorde hende. 

Anders blev saa sat i en god Skole,boede hjemme hos Forældrene,un

der hvis gode Paavirkning han udviklede sig i Arbejdsomhed,Nøjsomhed 

og Gudsfrygt.
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Efter sin Konfirmation kom han op paa Straarup,hvor han under en dyg 

tig Forvalters Vejledning lærte Landvæsenet, Imidlertid havde Kammer 

herre Castenskjold selv overtaget Borreby og afstaaet Straarup til 

en yngre Broder ,Major Castenskjold,Amtmand i Ribe,som gav ham det 

Løfte,at Kiær efter udstaaet Læretid skulde være Forvalter paa Straa< 

rup. Dette Løfte holdt han,og da Amtmanden efter nogle Aars Forløb 

fandt sine Affairer ret derangerede,tilbød ham Kiær Ejendommen mod 

8000 Rdl. Udbetaling og en aarlig Livrente af 5oo Rdl. til den for

henværende Bestyrer af Straarup imod at overtage Ejendommen med In

ventarium og Indbo samt den Gæld,der hvilede paa den. Tilbudet var i 

Virkeligheden brillant,da Gaarden vel var forsømt og forgældet,men 

var af et stort Areal og dertil udmærkede Jorder og beliggende lige 

ved Kolding,hvor der var Udskibning for Korn og Smør,og dog saa det 

dengang ud som voveligt at tage mod Tilbudet,da det var under Penge

krisen og derfor vanskeligt at skaffe Penge. Kiær raadførte sig 

straks med sin tilkommende Svigerfader,den gamle Lave Ernst Petersen 

i Kolding,der gik i Kaution for ham,og dermed var Sagen afgjort. 

Anders Kiær var nu Ejer af Hovedgaarden Straarupjhan havde det Held, 

at Bestyreren,der skulde have Livrenten,døde kort efter,saa han i 

Virkeligheden kun havde givet 8000 Rdl. for Straarup.

Aaret efter hjemførte han sin Brud Anna Cathrine Peterssøn til 

Straarup - de begyndte nu for Alvor at arbejde,og der var Velsignel

se over deres Gerning. Overalt paa Gaarden herskede Flid,Orden og 

Lydighed,det varede ikke mange Aar,før Driften var i god Gang,og 

Kiær blev anset som en ualmindelig dygtig og rettænkende Husbond 

og Ejer.” 

Således ender min tip-oldemors niece sin solstrålefortælling om, 

hvordan min tip-oldefar kom til Strårup.
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Når det gik så godt med driften af den store gård i de 33 år,de hav

de den,skyldtes det,at Kiær var en dygtig landmand,som andre hente-

de råd hos,men jeg tror,at det i lige så høj grad skyldtes Anna Ca

thrine Kiær,

Der er beretninger om hende som værtinde for sultne adjunkter fra 

latinskolen i Kolding,siom husfrue under slesvig-holstensk og preus

sisk indkvartering under Krigen l$48-5o. Dertil kommer,at hun satte 

14 børn i verden - 2 detre og 12 sønner - og ikke blot satte hun dem 

i verden,men hun plejece og opdrog dem,så de levede - nogle af dem 

så længe,at jeg har ker.dt dem,og det var jo ikke en given ting den

gang.

Hvor stammede hun fra? Det får vi at vide i den samme nieces beret

ning,hvoraf det følgence er et uddrag:”1 Slutningen af det 18de Aar- 

hundrede levede i Amsterdam en Adelsmand ved Navn Peter van Beyrholm.

Han var af en gammel ar.set Slægt og meget formuende,men ødelagde ved

Spil og daarligt Levned baade Formue og Helbred. Kun nogle og tredi-

ve Aar gammel døde han,efterladende sig Gæld og to forældreløse Søn

ner. Den ældste Søn tog Hyre paa et Skib,foer nogle Aar som Matros og

bosatte sig under Navn af Peterssøn som Skipper ved Rehbækstrand i

Nærheden af Kolding. Han købte sig et lille Hus og giftede sig med

en Bondepige,med hvem han levede et nøjsomt»arbejdsomt,men lykkeligt

Liv.Han havde kun Sønnen Lave Ernstjsom Dreng maatte han deltage i

al Slags Arbejde og mindedes saaledes at have været behjælpelig med

med sine bare ben at ælte Leret,der skulde bruges til at bygge Gaar-

den Straarup,beliggende £ Mil fra Kolding. Denne Gaard blev senere

hans ældste Datter Cathrines Ejendom. Lave Ernst blev Matros,Styr*

mand og tilsidst Skipperjsom saadan førte han i flere Aar Købmand

Vissings Skibe,der for nellem København og Kolding. Paa en af disse

Rejser havde en smuk Pige med fra Aastorp,der vilde besøge to Søstre
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i København. Lave Ernst forelskede sig i denne ganske usædvanlig 

smukke,elskværdige Pige Ellen Friis. Efter Hjemkomsten førte han 

hende som sin Hustru ind i det lille hvide og grønmalede Hus ved 

Rehbækstrand,som han havde arvet efter sine Forældre. Her boede La

ve Ernst og Hustru Ellen Friis fra 10oo<til 18o8. Han for til Søs, 

og hun passede Hjemmet og fødte ham raske Børn. Imidlertid havde 

Lave Ernst tjent sig en lille Sum Penge,han solgte Huset ved Reh- 

bækstrand og købte en gammel Købmandsgaard i Kolding,beliggende paa 

Rendebanen. I nogle Aar førte han nu sit eget Skib,Hustruen maatte 

passe Handelen,naar han var borte. Men da Ellens Broder,der som Kap- 

tain var blevet taget til Fange af Englænderne,efter udstaaet Fan

genskab kom hjem,overtog han Skibets Førelse,saa at Lave Ernst nu 

kunde blive hjemme og passe sin Handel. Dette forstod han,og han 

opnaaede at blive en anset»almindelig afholdt og agtet,ret formuen- 

de Købmand i Kolding. Hans Hustru døde i en ung Alder den 27• Juli 

1816,36 Aar gammel,efter at have skænket ham 11 Børn.

Paa hendes Gravsten staar:

Hendes Liv var Daad, 
Hendes Daad var ædel, 
Hendes Raad var altid det rette, 
Helligt er os hendes Minde.”

Det var lidt om min tip-oldemor Anna Cathrine Kiærs specielle fami

liebaggrund. Hun var jo et af de 11 børn. Lave Ernst Petersen og El

len Friis var altså mine tip-tip-oldeforældre,og den forgældede hol

landske adelsmand min tip-tip-tip-tip-oldefar.

En anden datter var Marie,der blev gift Carstensen og var mor til den 

citerede beretter Regine de Bretteville. Hun tilføjer om Lave Ernst 

Petersen:"Jeg,hans Datterdatter,mindes endnu tydelig min milde,ven

lige og dog bestemte Bedstefader, - det morede ham,at jeg som en 

lille 4 Aars Pige kunde fremsige tyske Vers for ham. Min Belønning



■ 3o

var at følge med. ham t:Ll Svedskeskuffen."

Lave Ernsts søn Carl Pstersen,der blev gift med Fanny Perch,er om-

talt i kapitel 1«

Et træk,der nok er karikteristisk for min tip-oldemors styrke,er 

følgende: Under treårscrigen,hvor også Kolding blev bombarderet,var 

hun med fire af børnene og to piger rejst til sin søster Marie Car-

stensen på Ryumgård. Di hun erfarede,at der var kommet fjendtlig ind

kvartering på Strårup,tog hun straks hjem igen«

I denne tid førte hun iagbog,hvoraf nogle steder skal anføres« Til

forståelse heraf må det huskes,at Danmark i krigen 1848-5o ikke var

i krig med Tyskland,men at preussiske tropper var sendt som hjælp

til de slesvig-holstenske oprørere. Hun skriver blandt andet:

l«Maj. Preusserne er uden Undtagelse meget ilde tilfreds og siger,

at de bliver ført omkring som Slagtekvæg}og naar de kommer til Jyl-

land,tror de,at de skal slaas ihjel,og man ser dem græde af Længsel

efter deres Hjem.

12. Maj. Friskarerne rejste i Morges Kl. 45imellem dem var der 2

danskfødte. Da de i Gaar Aftes sang "Schleswig-Holstein meerumschlun- 

gen",spurgte jeg en af dem,om de ikke kendte den smukke Sang "Danmark 

dejligst Vang og Vænge",hvilket han tilstod og tilsidst sagde,at han

fra nu af vilde tjene den danske Konge,fordi han troede,der skete

Danmark stor Uret. Vi har i Formiddags faaet i Kvarter en preussisk

Løjtnant og 18 Mand Kavalleri. Jeg har forklaret en Underofficer, 

hvor uretfærdig den Sag var,for hvilken de strider,og han blev baade 

forundret og bedrøvet. Jeg har ogsaa i Sinde at bearbejde Løjtnan

ten.

18. Maj. En sørgelig Dag for mig. Min Mand er i Kolding for at være 

vore Sønner behjælpelig. De har nemlig haft den Ulykke,at der kom 

ild i Køllen,og hele den øverste Etage af Brændhuset er brændt.
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(De må have haft brændevinsbrænderi. Forf.’s anm. ) Meget Korn er øde

lagt. Det var saavidt,at der blev ryddet ud overalt i Huset,fordi man 

troede,at det hele var gaaet op i Luer. Der var ingen mere behjælpe

lig til at flytte ud end de preussiske Officerer,og de bar selv Sen

geklæder ud paa Gaden. Til Lykke var det assureret,og Skaden blev an- 

slaaet til 2ooo Sp. Naar nu blot min Mand ikke bliver syg efter Skræk

ken.

25. Maj Kl, 2 Eftermiddag. I samme Øjeblik vi havde taget Afsked med 

vores Indkvartering,fik vi 22o Manf og lo Officerer.

Kl. 11 Aften. Det var en streng Dag at bespise 22o Mand med Smørre

brød, 01 og Brændevin,18 Underofficerer med Kaffe,The og Smørrebrød, 

foruden 12 Mand,der hørte til Staben. Alle Officerer med Kaffe og 

varm Aftensmad,men saa faar man da ogsaa tusind og atter tusind Tak 

for alt,hvad man gør. Jeg fik da Lejlighed til at sige dem,at Grød 

er bedre end det tyske Auflauf.

26. Maj. 8 Formiddag. I dette Øjeblik rejste hele Sværmen med Mar

ketendersken i Spidsen. Gud ved,om vi nogensinde skal komme til at 

sige velkommen til slig en Hjord.”

Sådan klarede hun den situation med anstand,men også sådan at hun 

fik sagt sin mening.

Hun klarede også at drive den store gård i tre år,efter at hendes 

mand var død i 1853»men i 1856 solgte hun den til grev Knuth for 

I80.000 kr. Hun flyttede da til Haderslev og senere til Vejle,hvor 

hun døde i 1881. Hun holdt sig åndeligt frisk,men var de sidste år 

forpint af sygdom.

Da jeg var på Dalby kirkegård i foråret 1982,var gravene borte,men 

indskriften på gravstenene havde lydt:

Anders Lauritzen Kiær,født i Sønder Bjert 24«Decbr. 1793»død paa 

Straarup 23. Januar 1853.
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Anna Cathrine Kiær f. Petersen,født 7* Septbr. 18ol i Store Rehbæk, 

død i Vejle 23. Juni 1881.

Som allerede nævnt var der 14 børn på Strårup,nemlig Eline,Laurits, 

Peter,Erns t,Emi1,Otto,ViIheIm,Carl,Sophus,Søren,Fri t z,tvillingerne 

Valdemar og Axel samt Andrea.

Den store flok splittec.es på mange kanter. Seks af sønnerne var u- 

gifte,og det gik ikke c.em alle lige godt. De yngste af børnene kan 

jo ikke have været etablerede,da deres far døde,og da deres mor solg

te gården.

Eline blev min oldemor gennem sit ægteskab iped distriktslæge Peter 

Henrik Perch i Christiansfeld. Om deres ægteskab og om min oldefar 

kan følgende fortælles:Min oldefar tog studentereksamen fra Borger

dydsskolen i 1835 og fiIdendte sit medicinske studium i 1843.

I I846 nedsatte han sig som praktiserende læge i Tjørnelunde på 

Sjælland. Brylluppet med Eline Kiær blev fejret på Strårup i septem

ber 1849. I185o udnævntes han til distriktslæge i Tyrstrup ved Chri

stiansfeld,og i denne stilling virkede han,indtil han i forbindelse 

med den anden slesvigske krig blev udnævnt til militær overlæge ved 

det i Christiansfeld oprettede lazaret. I I864 ordnede han med megen 

dygtighed dets tilbagetrækning for den fremrykkende fjende. Efter 

krigen blev han tilbudt en distriktslægestilling i Jylland nord for 

Kongeåen,men han afslog dette tilbud og foretrak at forblive i Søn

derjylland som praktiserende læge.

Hans menneskelige træk kan man få et indblik i gennem hans breve, 

der fandtes i min oldemors efterladenskaber.

I 1854,da de havde været gift i fem år,var hun i København i to uger, 

medens han var alene hjemme med den lille søn Albert (min farfar).

I disse to uger udveksledes syv breve. Han gik til posthuset hver

splittec.es
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dag,og brevene viser hans kærlighed og hensyntagen til sin kone og 

måske også hans afhængighed af hende. Han længes meget efter hende, 

og brevene indledes og afsluttes med vendinger som ”Min inderligt 

elskede lille Kone" og "Din hengivne og trofaste Mand".

I 1861 søger hun kur og lægehjælp i København. Her lyser brevene af 

hans bekymring for hendes helbred,men karakteristisk for ham er det 

også,at han gentagne gange henviser til den himmelske fader,der vil 

stå dem bi. Et træk,der også bør med,er,at det bliver for dyrt for 

ham at skulle give 2o rigsdaler for at hente hende i København,når 

der er andre,hun kan følges med.

Hans eget helbred har nok ikke været for godt. I brevene klager han 

over en tilbagevendende hovedpine,og han døde kun 54 år gammel af 

en lungelidelse,der var en svær plage for ham de sidste år.

Af nekrologer og ligtaler fremgår,at han var en højagtet og hæder

lig mand,ikke blot afholdt som læge,men også som menneske. Fattige 

patienter påskønnede hans uegennytte og hjælpsomhed. Han var beske

den og ydmyg,"Barnetroen bevarede han trods Verdens Kløgt". Han 

tænkte ikke for højt om lægekunsten,men havde også Guds vilje med 

mennesket for øje.

Lauritz døde ugift i Australien.

Ernst var købmand i Kolding.

Emil drev et kalkværk i Haderslev. Han var gift med Amalie Posselt. 

I deres hjem var min far i nogle år i pleje,efter at hans forældre 

skiltes.

Otto drog til Amerika og døde her ugift.

Carl blev forvalter på hovedgården Holbekgård i Rougsø herred og 

fik senere selv en mindre gård over for Holbek kirke. Hans ældste 

datter Anna Catharina blev gift med senere departementchef Wulff,
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og fra hendes skrift ”Livet levet" stammer mange af oplysningerne 

om Kiærfamilien.

Sophus ejede gården Storvorde i Vendsyssel.

Sørens efterkommere kom jeg i 1933 i forbindelse med på en særlig 

måde« En dag i juni dutkede pludselig hans datterdatter op i mit 

hjem. Det var Annemari s Boil,der var en datter af Elfriede Kiær, 

som i Sydslesvig var gift Oswald,og som altså var en kusine til 

min farfar.

Grunden til den fjerne slægtnings pludselige opdukken var de poli

tiske forhold i Tysklaid efter nazisternes magtovertagelse. Anne- 

maries mand Alfred BolL,der var fra Hamburg,havde været ansat i sy- 

gekasseforvaltningenjmon var på grund af sit politiske tilhørsfor

hold blevet "fristlos ontlassen". De slog sig ned som emigranter i 

København. Det blev til et langvarigt bekendtskab,kun afbrudt af 

deres påtvungne ophold i Sverige under en del af den tyske besæt

telse af Danmark.

Senere er Alfred død,og Annemarie har påny slået sig ned i Tyskland, 

men forbindelsen består pr. korrespondance.

Fritz døde også ugift :L Amerika.

Valdemar var svagelig og havde svært ved at klare sig. Han hutlede 

sig igennem ved kontorarbejde i Aalborg med hjælp især fra sine to 

søstre Eline og Andrea, 

Axel var apoteker i Jylland. Jeg mindes ham fra besøg i mit hjem i 

192o’erne som en elskelig gammel mand.

Andrea skal som den yngste i flokken have været meget elsket og 

forkælet,men tillige drillet af de mange ældre brødre. Hun siges at 

have været meget smuk nom ung,men forblev ugift. Sin energi og stål

satte karakter satte hun ind i arbejdet for den sønderjyske sag ud
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fra en patriotisme,der var lige så stærk som hendes tyskerhad,der 

var næret under de to krige.

Som barn kunne jeg ikke opleve hende som lige så elskelig som bro

deren Axel,men man tog ikke fejl af,hvad hun mente® Vi boede i Go- 

thersgade,og som lille dreng blev jeg alvorligt irettesat af hende 

for at udtale gadens navn på den gængse københavnske facon og ikke 

sådan,at man hørte,det var goternes gade,men det var også den dag, 

da hun havde hilst min far med ordene:"Harald,du er ikke blevet,hvad 

du tegnede til!"

Da jeg som lo-ll årig skulle guide hende gennem Kongens Have og be

levent foreviste Hørupmonumentet,var hendes kommentars"Ham kunne jeg 

drukne i et glas vand!"

Jeg skønnede ikke da,at den skarpe form kunne være et værn mod et fø

lelsespres ,der blandt andet havde været drivkraften i hendes sønder

jyske indsats.

Hun blev for øvrigt begravet på Dalby kirkegård på min 18 års fød

selsdag 11 maj 1929.

Med 14 børn og deres børn igen måtte arven fra Strårup blive fordelt 

på mange hænder. Det er derfor en særlig glæde at eje et bord,hvor

til materialet er hentet fra et kirsebærtræ,der har vokset i Strå- 

rups have,og som Anders Kiær selv har drejet benene til. Bordet hav

de stået hos Emil Kiær i Haderslev,og jeg fik det som gave fra hans 

andet plejebarn Sophie Posselt. Disse betragtninger er nedskrevet 

ved dette bord.

Litteratur: J.J.Hansen:Større danske Landbrug,bind 5,Kbhvn. 1933

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde,bind 1,Aarhus 19o6

Krak: Større gårde og skove. København 1979
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Anna Catharina Wulff,født Kiærs efterladte Optegnelser 
"Livet levet"* Trykt som Manuskript 11 oktober 192o. 
F.G.Knudtzons Bogtrykkeri

Thomas Carstensen: En gammel Slesvigers Erindringer.
Særtryk fra Dagbladet "Heimdal" 1931

Kristian Carøe: Den danske Lægestand 1479-19oo 
København 19o9
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Kapitel 4 • Ingerslevgård

Familien Bremer

Ingerslevgård er en proprietærgård beliggende i Ingerslev ved Ør

sted i Rougsø herred,Aarhus amt.

Gården er dannet i 1§43 ved sammenlægning af to gårde og et boel- 

sted.

I 185o blev den overtaget af mine oldeforældre Dietrich Bremer og 

hans hustru Sofia f. Abrahamsen.

Gårdens kapacitet beskrives i 1934 ved tallene: 16 tønder hartkorn, 

55 køer,2 tyre og 35 ungkreaturer. I Kraks "Større gårde og skove" 

1979 er arealet opgjort til 128 ha ager og eng og 3 ha skov.

Ved besøg i 1975 kunne man glæde sig over den smukke gård med høje 

hvide udlænger og et renoveret stuehus.

Dietrich Bremer og hans hustru havde to døtre,der begge var født på 

Ingerslevgård,nemlig Adele født 185o og Emma Dorthea født 12.januar 

1856. Den sidste var min farmor.

Bremer overlod gården til sin svigersøn Vilhelm August Christensen, 

der var gift med Adele,og fra dem gik gården i arv til deres søn 

William Christensen (fætter til min far),der drev den,indtil den 

blev solgt i 1944* Gården var altså i familiens eje i 94 år.

Min mor mindedes Carl Christensen som en venlig mand og tante Ade

le som en dame,der levede op til rollen som frue på gården.

I øvrigt er livet på gården omkring århundredskiftet omtalt i et 

kendt memoireværk,nemlig Clara Pontoppidans "Eet liv - mange liv" 

(bind l,side 86ff). Hendes lærer på balletskolen forfatteren Sophus
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Bauditz var ven med Carl Christensen,og han skaffede den da 15 å- 

rige Clara Rasmussen jommerferieophold gennem nogle år på Ingerslev- 

gård. Hun fortæller on,hvordan man på egnen nysgerrigt interessere

de sig for "den bitte ballet”,om cykelture med William,som hun var 

sommerferieforelsket :L,og om baller på andre af egnens store gårde. 

Hun omtaler sine værtsfolk sådan: "Herr og fru Christensen var et 

par sjældne mennesker,hun en rigtig køn,rund og god kyllingemor, 

han en høj,rank mand, i lærkelig indadvendt,streng men god,en gammel 

ørn,syntes jeg,jeg holdt meget af ham,selv om jeg skælvede for ham. 

- Ja,hvad har jeg ikke at takke de mennesker for.”

Mine farforældre

Ingerslevgårdfamiliens mest særprægede personlighed,hvis skæbne 

kom til at gribe ind den følgende generations,var min farmor 

Emma Bremer.

Hun skal have været en usædvanlig begavelse,og hendes breve,som er 

bevarede,bekræfter de;te.

Samtidig siges hun at have haft et uroligt temperament. Det fortæl

les,at man kunne se hende ride ud over markerne uden sadel,og en se

nere beretning i et af hendes breve tyder på rigtigheden heraf. Da 

der i 1864,hvor hun var otte år,kom tyske soldater til gården,skal 

hun have råbt:”Leve Danmark,død over tyskernej”

Det berettes også,at hun nægtede at lade sig konfirmere. Om hun 

gennemførte dette,ved jeg ikke,men hendes ældste søn læge P.H. 

Perch omtaler hende som eklektiker,der ville leve sit liv på et 

udvalg af de forskellige religioners bestanddele,ja,endda som fri

tænker »indtil det store omslag i hendes tilværelse og livsholdning 

indtrådte.

I 1877 blev hun gift med min farfar Albert Vilhelm Perch,der var 

født 16. juni 1851.
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Han var vokset op som enebarn i distriktslægehjemmet i Tyrstrup, 

men allerede som lo-ll årig måtte han til Kolding for at gå i la
tinskole. Der er beretninger om,at han tog hjem om lørdagen med 

dagvognen og blev kørt tilbage med doktorvognen om søndagen. I fa

derens breve læser vi,at han klarede sig godt i skolen.

I et brev,som han som 11 årig skrev til sin mor,der var på badekur, 

fortæller han,at han glæder sig meget til sommerferien,og at han 

skal gøre sig megen umage for at bestå sin eksamen med meget gode 

karakterer.

Han var kun 1% år,da hans far døde.

Han havde uddannet sig i landvæsen og havde været forvalter på 

gårde på Fyn,på Bornholm og i Jylland. Breve,som han modtog ved 

sin fars død,viser,at han under dette arbejde havde skaffet sig 

gode venner.

Formentlig har han truffet min farmor,når han besøgte sin morbroder 

Carl Kiær,der som omtalt i kapitel 3 ejede en gård i Holbek,der 

er naboby til Ingerslev.

Da de blev gift»flyttede de ind i Midtgård i MejIs nord for Varde 

og boede her sammen med hans mor Eline Perch,der jo var blevet en

ke i 1871.

I et brev fortæller min farmor om denne gård,hvor hendes ældste 

søn blev født og døbt i 1878:

”Når man kom ind ad Døren,saa var den tofags Stue vor Dagligstue. 

Den var hyggelig og køn,møbleret til Dels med Møbler fra min Pige- 

tidjpaa Skrivebordet (Står nu i vor forstue. Forf.s anm.) laa blandt 

andet et udmærket smukt oldnordisk Spyd,som jeg selv havde gravet 

ud af en Kæmpehøj paa Marken,dernæst Spisestuen med Dør til Køk

kenet og saa inderst inde Sovekammeret,hvor min Dreng blev født. 

Skade,at man har fjernet den gamle Bilæggerovn,den holdt jeg saa
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meget af,og den gav det hele Stil. Til højre for Forstuen var min 

Svigermoders store,smikke Stue;dér blev han døbt den syvende Dag 

efter hans Fødsel. Hver klart jeg mindes den smukke»maaneklare 

Vinteraften] Provsten fra V. var kommen ud for at døbe min søde

men saa sarte lille Dreng. Farmors Stue var smykket til Fest,op-

lyst med mange Lamper og Lys,og der var Roser paa det hvide Daabs-

bord. Den eneste Fremmede,der var til Stede foruden Provsten,var

den gode og dannede Skolemester i Byen. Naturligvis bar jeg selv 

min Dreng over Daaben, jeg husker,at Farmor sagde,at hun aldrig hav

de set mig saa køn son den Aften. Jeg havde min fineste Dragt paa, 

en

et

naalestribet marinublaa Kjole med lyseblaa Snore og Knapper og 

langt Slæb og en ILlle hvid Tyliskappe med lyseblaa Sløjfer.

Farmor spillede saa kmt og dæmpet under den hellige Daabshandling, 

'og vor Skolemester sa:ig med sin prægtige Baryton. Jeg glemmer aldrig 

den Aften. Siden havdu vi et lille Festmaaltid;jeg havde selv til

beredt alt,ja selv slagtet Hønsene,skønt jeg godt husker,at jeg 

var saa svag,at det gus i mig,naar jeg rørte ved noget koldt. Men 

alting var saa let,naar jeg saa paa min Dreng. Nu vil det hele dér 

altsaa om kort Tid væ:?e jævnet med Jorden. - Alt er foranderligt 

herneden - ja,det vil sige,alt hvad der hører Materien til - in

tet sjæleligt forgaar»ingen Tanke falder til Jorden og mindst af 

alt de Skatte af Kærl:ighed,som vore Hjerter gemmer paa

Begivenheden lå c. 40 år tilbage,da hun skrev om den. I et tidli

gere brev er en skildring af en anden karakter fra de første ægte

skabsår. Hendes søn og svigerdatter har fortalt,at de har været en 

tur i Ribe,og det får hende til at skrive: 

”Ribe er et vigtigt B\ad i min Livshistorie,! min og i min Drengs.

Ved I hvorfor? Den føpste Sommer paa Midtgaard,dengang da der endnu
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var Solskinsdage - da de mørke Skyer endnu stod ganske lavt i Ho

risonten, saa at,naar jeg passede paa at vende Ryggen til den Side, 

hvor de stod,saa saae jeg dem ikke og glemte af og til,at de var 

der,i den Tid tog Fader og jeg en to Dages Tur til Ribe ligesom I 

to - ikke fordi Ribe er en mærkelig Verdensstad,men fordi vi,som I 

ikke havde vor Pung i Orden til at gøre Udenlandsrejser, Vi var Gæ

ster hos en Vinhandler T.F.,en gammel Ungkarl,som i Parantes bemær

ket i de to Dage brændte sit gamle Hjerte lidt paa Grund af en vis 

lille Frue,saa at hans Enspændertraver siden førte en besværlig 

Tilværelse»fordi den i det mindste een Gang om Maaneden var nødt 

til at gaa den lange Vej fra Ribe til Midtgaarden. Og det var al

tid den,der maatte betale Spasen,for naar den lille Frue havde gi

vet Gæsten den nødvendige Forpiejning,og Husherren og Vinhandleren 

var i Marken eller de tog deres Middagslur,saa kneb jeg ud,tog 

Herr F.‘s gamle Traver og - uden Saddel og Ridedragt - til Hest 

og afsted langt ud i Heden - ”hast Du mich gesehen!" Men se,det 

var paa den Ribetur,at jeg for første Gang fik at føle,at jeg ikke 

mere var alene med de truende Skyer - at jeg bar i mit Skød en 

Skat - min lille Dreng!"

Når der stadig henvises til breve,hænger det sammen med,at kontak

ten til min farmor i den sidste halvdel af hendes liv måtte opret

holdes ved korrespondance. Der var sket følgende: 

Ægteskabet mellem mine farforældre led under mange vanskeligheder. 

Der var for det første økonomiske vanskeligheder. Gården måtte op

gives, og farfar fik en stilling som forretningsfører i Aarhus. Han 

var ingen god økonom. Hans svigerfader taler om hans "færdighed i 

at sætte penge over styr".

Forholdet til min oldefar på Ingerslevgård var altså dårligt. Det 

gjaldt min farfar,hvem svigerfaderen nærmest hadede,men det gjaldt
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også min farmor. Hun skriver,at hun ikke befinder sig vel i famili

ens skød,og ved en lejlighed har hun omtalt sin far i lidet smig

rende vendinger. Man får den tanke,at hendes giftermål også har væ

ret tilskyndet af,at tun gerne ville frigøre sig fra familien. 

Dertil kom,at min farfar og farmor nok var ganske forskellige na

turer. Han omtales son en flot og charmerende mand,men han var svag 

af konstitution. Allerede som dreng bad han sin far skrive lægeat

test, for at han kunne slippe for svømmeundervisning i skolen. Sene

re gennem livet var h^n plaget af mavelidelse og hovedpine. Dette i 

forbindelse med hans karakter har formentlig bevirket,at hans trang 

til livets behageligere sider var større end hans stræbsomhed. 
Typisk beretter han i et brev til sin mor,at han i 1881 søger læ

ge for sin mavelidelse i København. Lægen ordinerer medicin og 

"dernæst skal jeg bru^e Styrtebade,begyndende med lunkne,som saa 

bliver kolde - spise kraftig Mad - drikke Rødvin og Sherry eller 

Madeira - ophøre med Morfin,som jeg har faaet i den sidste Tid,mo

re mig og se hvad her er at se,gaa i Teatret,men ikke til nogen 0- 

pera. Jeg syntes godt om Manden."

Hun var nok en søgende natur med åndelige interesser. Der er beva

ret små novelleudkast.som hun har skrevet. Hun kan være ilter og 

egensindig. De træk fra hendes barndom,der er nævnt ovenfor,kan 

også tyde på det. I ei; brev til sin svigermoder,da hun har været 

gift i fire år,og der åbenbart har været en uoverensstemmelse, 

takker hun hende,ford:, hun "i det hele taget tager saa mildt paa 

mig,langt mildere end jeg fortjener,men det kan gerne være,at man 

paa anden Maade slet z.ngen Vegne kommer med mig." 

Medens de boede i Aarhus,blev den yngste søn,min far Harald født 

25. november 1882.
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I de følgende år gled de fra hinanden. Han rejste meget i forret

ninger, og hun sad alene hjemme med børnene og en betrængt økonomi. 

Selv om tilværelsen ikke formede sig lyst for dem,skrev farmor dog 

i et bittert brev til sin far i september 1885>da han besluttede at 

overlade Ingerslevgård til hendes søster og svoger:"Naar Du atter 

og atter taler om den forrykte Handel med den Forvaltergaard osv., 

saa glem ikke,at Du dengang,da Albert var 23 Aar og stod ene i Ver

den,nægtede ham og mig ikke alene Pengehjælp,men ogsaa at støtte 

med Dit Raad og Din Erfaring. --  Du vil aldrig lære at paaskønne

Alberts mange,mange gode Sider,at være retfærdig mod ham og bære 

over med hans Smaafejl,og jeg vil aldrig kunde fatte,at ikke min 

Mand er og maa være mig kærest af alle,og at enhver,der ikke vil 

se venligt eller dog retfærdigt paa ham,maa blive mig mere og mere 

fremmed. --  Tro mig,Du vinder intet andet derved,end at han bliver

mig kærere,jo mere uretfærdigt han behandles."

Året 1886 blev imidlertid et vendepunkt,hvor der ikke længere var 

tale om småfejl. De var flyttet til København. Vi må formode,at 

han havde gjort sig skyldig i utroskab,hvor den anden part var fru

en i et ægtepar,de var fælles venner med.

I et brev fra 1886 dukker tanken om skilsmisse første gang op. Hun 

skriver her:"Der har jo i sanselig Henseende aldrig været noget e- 

gentligt Samliv mellem os to,jeg har nok holdt af dig,kære Albert, 

men ikke nok og ikke med saa megen Tillid,at jeg helt har kunnet 

give mig hen til dig ogsaa i den Retning. Jeg ved ikke,om en anden 

Mand,som jeg elskede paa en anden Maade,kunde have vakt det i mig, 

og det er jo heller ikke værd at grunde over. Nu er alle disse For

hold komne,og lidt efter lidt har jeg mistet min Tillid til Dig."
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De besluttede,blandt andet for børnenes skyld,at prøve at gennem

føre et ægteskab uden intimt samliv,hvilket vel på forhånd var dømt 

til at mislykkes«

Hun rejste i sommeren 1886 på ferie i Sverige med de to drenge og 

en barnepige. I de breve,der udveksledes under ferieopholdet,ryk

kede skilsmissen stadig nærmere« Hun håbede,at de kunne skilles i 

venlighed,at den ældste søn Peter kunne komme på kostskole,og at 

hun kunne finde et arlejde og en lejlighed til sig og lille Harald. 

Farfar skød nok sagens alvor fra sig. Den 22.juli 1886 skriver han 

i et brev til sin mor,at han har ligget syg og været under lægebe

handling i Randers. Lagen skrev "til Emma,som saa kom over og var 

hos mig i fire Dage. Emma var god og rar mod mig,og jeg indrøm

mede hende,at jeg ofte i det sidste Aar havde været lovlig heftig 

og hidsig mod hende,hvad ikke skal ske mere«"

I sin lidt sangvinske selvoptagethed slutter han med,at "Emma har 

i alt været god og taalmodig med mig,saa jeg tror og haaber,at alt 

nok skal blive godt inellem os igen."

Det gjorde det ikke. Farfar trak sagen i langdrag,og lille Harald 

blev desværre lidt af et stridens æble.

Først i 1891 forelå den endelige skilsmisse.

Hun uddannede sig til massøse og forsøgte på den måde at oparbejde 

en levevej,men mødte mange vanskeligheder.

Hun kom i anfægtelser>om hun kunne leve sit fremtidige liv på sin 

hidtige eklektiske livsanskuelse. "Med hele sin Energi gik hun 

ind på Spørgsmålet. Hin tog Bøger og Mennesker i Brug for sit For- 

maal,og blandt dem gjirde een Bog og eet Menneske Udslaget:den ka

tolske Katekismus ved sin Stringens og sin evangeliske Klarhed - 

og en katolsk Dame vel sin hensynsløse Tro og dybe Fromhed."
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Dette sidste citat er hentet fra indledningen til bogen ”En dansk 

Karmelit i Breve til hendes Søn",som hendes ældste søn,min farbror 

læge P.H.Perch udsendte i 1926.

I denne bog berettes gennem hendes breve om hendes klosterliv,frem 

til hun døde i september 1924* Hendes omvendelse til katolicismen 

blev nemlig så absolut,at hun i 1895 meddelte sine to sønner,at hun 

agtede at indtræde i den strenge karmeliterorden og søge optagelse 

i et kloster i Rom.

Sønnerne var på det tidspunkt henholdsvis 16 og 12 år gamle. Peter 

havde fulgt sin mor over i den katolske tro og var optaget på kost

gymnasiet ved Jesuitterkollegiet i Ordrup. Min far var under sin 

fars varetægt og var anbragt i pleje.

Til sin svigermor,der indtrængende havde forsøgt at få hende til at 

opgive skilsmissen,og som hun satte meget højt,skrev hun i januar 

1895 et afskedsbrev,der fortjener at citeres in extenso: 

"Kjære Fru PerchJ

Jeg beder Dem læse dette med Overbærelse - jeg veed det vil bedrøve 

Dem og at De maaske - ialtfald til De engang erfarer det nærmere, 

vil bedømme mig strængt. - Min Forretning gaar stadig daarligere - 

jeg kan umuligt leve af den længere og de faa loo Kr jeg fik efter 

min Fader vilde snart været fortærede - jeg har derfor modtaget en 

Plads som Baronesse Wedel-Jarlsberg født Rosenørn Lehn har skaffet 

mig i Rom. Peter er jo for det første 1-^ a 2 Aar sikret paa Collegi- 

et og lille Harald har jeg jo dog ikke; - inden et Aar vil jeg kunde 

dømme sikkert om Pladsen dernede er som jeg haaber - er den det ikke 

kommer jeg tilbage. Mit lille Hjem bliver staaende urørt indtil vide

re til Peters Afbenyttelse naar han er i Byen. Det var forfærdelig 

haart at sige ham Farvel. Jeg reiser herfra Fredag Morgen og er i 

Rom Søndag Middag. Tilgiv dette lidt uordentlige Brev - jeg kan
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neppe holde paa Pennen mit Hjerte bløder. Hils lille Harald - jeg 

lader ligge her til ham (ft par bløde Tøfler jeg har syet til ham 

og saa staar her min lille Kanariefugl som maaske kan glade ham 

lidt. Dem beder jeg modtage dette lille Guldarmbaand - Peter brin

ger det - som har tilhørt Deres Slægt - det er jo gammelt og ei af 

stor Værdi men jeg beder Dem dog modtage det med en venlig Tanke 

paa mig - om De kan. Vil De spørge Albert om han vil modtage en 

venlig Hilsen fra mig og en Bøn om Tilgivelse for alle mine Feil 

- jeg mindes i dette Øjeblik ethvert godt og milt Ord ethvert 

Kjærtegn fra ham intet Andet. Jeg beder for ham og Dem og for Alle. 

Jeg beder ham saa mindeligt ikke at tale haart til Børnene om mig 

- ikke for min men for Deres og Børnenes Skyld. Jeg reiser med Sorg 

i Hjertet men med Fred - fordi jeg sikkert veed at jeg kun stræber 

at handle efter Guds ViLLie.

Tak for alt Godt - jeg tanker med megen Kjærlighed paa Dem og er 

saa glad over den lille venlige Erindring fra vort sidste Møde. 

Jeg beder baade Dem og Albert hvis I kan - tænke milt paa mig som

man tænker paa en Død. T:?o mig jeg har lidt meget i disse Aar -

ikke de materielle Bekymringer - selv stundom den rent legemlige 

Nød - alt det er intet niar man er ung og stærk - men ellers der

for døm mig ikke haart. Lev vel og Gud velsigne Eder Alle.

Deres inderligt hengivne Emma Perch.”

Gennem min farbroders boj får vi et billede af et meget levende, 

varmt følende og dybt religiøst menneske,men nok også af en sam

mensat natur:"Jeg har de ine Fejl, (at ville opnaa gennem Tænkning, 

hvad jeg bedre opnaaede jennem Bøn),jeg ved det og jeg forstaar,at 

den er dobbelt slem for sn Kvinde og især for en Nonne,og dog er 

det endnu ikke lykkedes nig helt at overvinde den. Jeg tror,det 

kommer af, at min Egenkær [Lighed saa let kommer med i Spillet, det
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smigrer mig,naar jeg mærker,at man anser mig for et lyst Hoved - 

det er ynkeligt,at man endnu kan være saa svag af Glæde over sligt, 

især da det er en ren Naturgave,som Gud har gi vet,uden at vi selv 

har nogen Fortjeneste deraf.”

"Evnen til at reflektere - det er en kostbar Gave,men den er ikke 

af dem,der gør Livet let,men jeg tror,den gør det lettere at dø."

Hun fik store opgaver. I 19o7 kom hun til Porto Maurizio som pri

orinde for en afdeling af klosteret. Herfra er et udtryk for hendes 

umiddelbare livsglæde: "Det er ikke mere end nogle faa Timer siden, 

at vor lille Moder bebrejdede mig,at jeg var "trop gaie" - og i 

Virkeligheden har hun Ret. Med mine tooghalvtreds Aar var det vel 

paa Tide,at jeg blev mere adstadig. - Men hvad skal jeg gøre? 

Naar Solen skinner,og jeg staar der oppe i Haven højt oppe,med 

det kære Kloster ved min Fod,med de vuggende Palmer over mit Hoved 

- det dejlige blaanende Middelhav i det Fjerne derude og den fri

ske Vind,der slider i mit Slør og svøber min Vadmelskutte om mine 

Føddersnaar jeg skal skynde mig ned,naar det ringer til Vesper, 

saa er den murede Skraaning for fristende:med al min Værdighed som 

Priorinde og med de tooghalvtreds,hænder det mig - det er galt,jeg 

forstaar det,men jeg ved ikke,om det er min Skyld,at jeg ikke kan 

faa i mit Hoved,at jeg er gammel - at jeg - naar ingen ser mig - 

maa sætte i Spring ned mellem Afsatser og Skraaninger." 

Hun søgte dog året efter som almindelig nonne tilbage til moder

klosteret i Rom. Det samme skete,da hun i 1921 var udsendt til 

Palermo.

I det sidste brev i bogen,skrevet seks uger før hun døde,bliver 

der plads til følgende minde om Vesterhavet:"Hvor jeg elskede dets 

Torden og de stolte fraadende Søer. Hils mit stolte Hav fra mig, 

naar I kommer derud. Véd Du,at jeg engang i min fejreste Ungdom
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i min Begejstring over det stolte Syn har kastet en glat Guldring 

i Dybet for at ”trolove mig med Havet". Ungdomsgalskab] - men jeg 

elsker det endnu."

Fra jeg var lo-ll år,til jeg var 13,da hun døde,har jeg korrespon

deret med hende. Varmere og kærligere breve fra en bedstemoder kan 

man næppe tænke sig. Når man gennemlæser dem nu,må man undre sig 

over den fine og sikre beherskelse af det danske sprog,efter at 

hun i så mange år havde været henvist til at benytte sig af fransk 

og italiensk. Det sidste brev,jeg modtog,var skrevet 6.maj 1924* 

Hun skriver her,at hun,til trods for at hun går i sit 69. år,fø

ler sig rask efter en langvarig influenza. Alligevel var kræfterne 

brugt op,og hun døde i september samme år.

Svigtede hun i sit forhold til sønnerne? Ved et besøg i Casa di St. 

Brigida i Rom,hvor karmeliterordenen havde haft til huse,men som 

nu igen var overtaget af den åbne brigittinerorden,fremførte jeg, 

at det også kunne være er. hellig forpligtelse at leve op til moder

ansvaret. Svaret var,at r.år Gud kaldte,var der intet at stille op 

derimod. Det kunne næster. synes et for let svar,når man hos den yng

ste af sønnerne,min far,havde erfaret følgerne af modersavnet og af 

fire-fem skift mellem forskellige plejehjem under opvæksten.

Selv har hun vel ment,at hendes situation var blevet sådan,at hun 

tjente sønnerne bedst vec. at leve i evig forbøn for dem.

Intet tyder på,at hun fortrød sit afgørende skridt,og dog udbryder 

hun i et brev,da hun er 61 år: "Jeg er omgivet af Kærlighed,men 

mit stakkels svage Hjertes har Tider,hvor det ligesom skriger efter 

lidt Ømhed,milde Ord,Blikke»noget synligt»håndgribeligtJ"
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Litteratur: J.J.Hansen:Større danske Landbrug,bind 6. København 1934

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde,bind 2. Aarhus 19o6

Krak: Større gårde og skove. København 1979

Clara Pontoppidan: Eet liv - mange liv,bind 1. Kbhvn. 1949

P.H.Perch: En dansk Karmelit i Breve til hendes Søn, 
København 1926
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Kapitel 5. Rørvangs gårde

I de to foregående kapitler er fortalt om gårde,der har været ejet

af min fars familie,og om familiemedlemmer,der har hørt til på dis-

se gårde• Her omtales en gård,der har tilhørt min mors familie

Rørvangsgården lå c. 3 km fra Holbæk ud ad landevejen til Ringsted

over for den smukke romanske Tveje Merløse kirke,der er bygget af

Hvideslægten med to ens tvillingetårne

Gården,der oprindeligt var fæste under Holbæk Slots ladegård,var

på 44,1 ha,der strakte sig ud i Kalvemosen,

Det fortælles,at den brændte i begyndelsen af forrige århundrede

og godsejeren på ladegård (en kunne ikke få nogen ny fæster til at

overtage den,fordi den forrige fæster var indebrændt Han havde

søgt tilflugt i gårdens brønd,men brønddækslet brød i brand og

faldt ned over ham,

Godsejeren aftalte da med ladegårdens forkarl,der var forlovet med

kokkepigen,at hvis de ville gifte sig og overtage gården,ville han

gratis levere materialer til genopbygningen. Denne kokkepige blev

min tip-oldemor. Hendes første mand døde,og hun giftede sig igen

med Hans Andersen (min tip-oldefar),der i 183o’erne frikøbte går-

den og blev selvejer,

Foruden sammenbragte børn fik de selv tre børn: Jens Hansen,min

oldemor Ane Margrethe og Stine

Hans Andersens søn kom altså efter tidens navneskik til at hedde

Hansen. Om de to døtre heid Hansen eller Hansdatter,er jeg ikke klar

over,men vist nok det føiste

Min oldemor blev gift med en landmand Peder Pedersen fra Hagested
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men de opgav landbruget og åbnede en spækhøkerforretning i Holbæk. 

Senere flyttede de til København.

Deres datter Karen Kirstine Pedersen,som blev min mormor,blev født i 

Avdebo 2o.juli 1959 og døde i København 12.marts 195o.

Jens Hansen overtog Rørvangsgården efter sin far i 1871,og det gik 

sådan,at min mormor i en lang periode blev opdraget på denne gård 

hos sin morbroder Jens.

Hans kone døde ret ung,så hans søster Stine flyttede ind på gården 

og førte hus. Denne tante Stine kom til at betyde meget for mormor, 

ag hun testamenterede hende hele sit indbo blandt andet med det re

sultat,at hendes mahognisofa nu står i min søn Claus' og hans kone 

Barbaras spisestue.

På denne gård kom min mor gennem hele sin barndom og ungdom på fe

rier.

Jeg har også været der,og i min tidligste erindring er den kommet 

til at stå som et vagt billede af en rigtig gammel bondegård og 

som et helt andet miljø,end det en lille københavnerdreng kendte. 

Jeg husker folkestuen med langbordet langs vinduet,haven hvor man 

havde udsigt til Holbæk-Ringsted landevejen og kirken,for ikke at 

tale om storkene på udhustaget. Der kom nemlig den gang endnu stor

kefamilier, der fandt deres føde i Kalvemosen.

For mig personligt knytter der sig dertil den interesse,at jeg ik

ke alene kan stedfæste min første erindring,men også tidsfæste den 

nemlig til maj 1914* Der var to ting,der særligt markerede dette 

ophold på gården,nemlig Jens Hansens begravelse og min tre års 

fødselsdag.

Efter Jens Hansens død blev gården solgt til en anden ejer,der ef

ter få år solgte den tilbage til Holbæk Slots ladegård.

Jeg besøgte stedet i november 1981- Af Rørvangsgården var kun en 



enkelt udlænge tilbage. Hovedvejen er lagt om og er skåret ind 

gennem den tidligere have ,og på gårdens marker er opført en kolo 

ni af feriehuse ud mod de åbne områder i Kalvemosen.

Litteratur: J.J.Hansen:Stirre danske Landbrug. København 193o



III. TO HUSE OG DERES BEBOERE



Kapitel 6 Nyhavn 2o

Huset

Nyhavn 2o er en ejendom,dsr blev bygget i 178o for grosserer Boden- 

hof f. Det er et dobbelthu3 med en todelt facade med hver sin fronti- 

spice ud til gaden. Trappsopgangen til den ene halvdel er i porten, 

der fører fra gaden ind til den ret store gård,og trappeopgangen til 

den anden halvdel kommer nan til fra gården. Gårdens bagside består 

af et pakhus med udvendigt hejseværk og luger ind til flere lager

rum. Der var altså både milighed for beboelse og forretninger med 

varelagre.

Ejendommens kendteste beboer er H.C.Andersen,der boede her fra 1834 

og i de følgende fire år,ia han skrev sine første eventyr. 

Ejendommen er nu renoveret og kaldes Boels gård,men det gamle præg 

med barokprægede trappegelændere er bevaret.

Jeg færdedes her meget i årene,før jeg kom i skole,og synes stadig, 

jeg kan genkalde mig gårdens dufte: retiraderne ind mod nr. 22,den 

syrligt gærede duft fra vinlageret i kælderen og den specielle duft, 

når der var kommet nye sendinger af tovværk i pakhuset. - Lidet 

tænkte jeg den gang på,at når grosserer Priors rare pakhusmand Pe

ter kunne føle sig utilpas ved nye sendinger af hampetovværk,var 

det dunster fra den cannabis,jeg siden fik at gøre med i regerin

gens narkotikaudvalg.

Grunden til,at jeg kom der,var,at mine morforældre boede der fra 

19oo til 1917,og så blev Nyhavn 2o i øvrigt det sted,hvor familier

ne Perch og Larsen mødtes.
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Min oldemor Eline Perch f. Kiær og hendes familie

I midten af 188o’erne var min oldemor Eline Perch,der er omtalt i 

kapitlerne 1,3 og 4,flyttet ind på l.sal. Efter at hun som kun 43 

årig var blevet enke,havde hun,som omtalt i kapitel 4,i nogle år 

boet hos sin søn og svigerdatter i deres gård i Mejis ved Varde. 

Da gården blev opgivet,kom hun til at bo i Nyhavn 14,der ejdes af 

hendes slægtning smørgrosserer Nielsen,og senere flyttede hun så 

til nr. 2o.

Hendes lange enketid har nok ikke været for let. De økonomiske mid

ler var begrænsede,og hun følte,at hun førte et ensomt liv.

Hun førte dog en udstrakt korrespondance med daglig brevskrivning 

og havde en kreds,der satte pris på at komme hos hende. Det var 

også yngre mennesker,der søgte hendes råd i personlige anliggender. 

"Jeg vil altid være parat til at hjælpe",skriver hun,men hun sagde 

også sin mening:"Jeg er af dem,der enten er varm eller kold,aldrig 

lunken,derfor bliver jeg ofte misforstået." En ung veninde skrev 

engang til hende:"Vi hører begge til de "kantede" Mennesker." 

En af vennerne var Fritz Steincke. Han var ansat ved universitets

forvaltningen,men var tillige skønånd. Han var forfatter,skrev for 

teatret og optrådte også selv i nogle af rollerne i provinsen. Han 

trængte til hendes støtte og opmuntring:"Det er svært at skrive - 

De maa tro paa mig!" Han blev forøvrigt senere værge for min far.

En væsentlig interesse hos hende var hendes musik. Et vidnesbyrd 

herom er hendes sidste klaver og hendes nodesamling. Jeg har lært 

at spille på dette klaver,og nu har hendes tip-tip-oldebarn Kasja 

det.

I en sang til hendes 7o års dag i 1898 hedder det:
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“Bevaret har hun Glæden 
ved Kunst og Æstetik, 
ej mindst ved andren Kvæden 
og egen god Musik« 
Bestandig er hun rede 
til Forsvar for de smaa -

Hendes største bekymring var nok sønnen,hans hyppige sygdom og hans 

ustabile økonomi. I deres brevveksling er der stadig sygdomsberet- 

ningerjtale om tilbagebetaling af smålån og hendes formaninger,om 

det nu er nødvendigt at bo på så dyre hoteller på forretningsrej

serne. I forbindelse med ægteskabets forlis blev hun på et vist tids

punkt meget vred på ham over hans holdning både til hende selv og 

til min farmor,men hun ofvede sig dog for ham.

Gennem forbindelser i København blev han i en årrække grosserer og 

agent i Danmark for et tyok cigar- og tobaksfirma. I forbindelse 

hermed lærte han en svensk dame,der drev pensionat i Berlin,at ken

de,og det førte til,at han kort før århundredskiftet giftede sig 

med hende. Hans første ægteskab var jo opløst i 1891. De nåede for

mentlig aldrig at stifte hjem. Hun boede i pensionat,medens han var 

på sine forretningsrejser, 

Når han var rask og havde penge,kunne min farfar være gavmild og 

hyggelig på sin måde. Han inviterede sine to sønner til Göteborg i 

forbindelse med brylluppe ;. Den følgende jul sendte han penge til 

Peter til billet derop og gav ham detailleret besked om indkøb af 

julegaver.

Til sin mors fødselsdag i 19oo sendte han rimbrev fra Sverige og 

berettede om den mageløse virkning,det havde haft at gå med et vol

takors, ét datidigt patenthelbredelsesmiddel,der skulle have en elek

trisk virkning på kroppen^
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”Jeg hilser Dig - og fra det høje Nord 
Hvor Jeg fortiden boer 
Jeg melder:
At Jeg nu bærer Korset med den store Stjerne.
Om det man siger,at det kan alle Smerter fjerne - 
Naar man i Troen Haab og Kjærlighed 
Paa Brystet laer det dale stille ned 
Opbaaren i en Silkesnor
Som først i lunket Vand man toer, 
Da vil det give Sjælen Fred 
Og følge med fra Sted til Sted 
For snart igjen at gie tilbage 
Den tabte Kraft fra Ungdoms Dage.

Jeg baaren har det nu i fjorten Døgn
Ved Dagen og ved Nat
Og det er sandlig ingen Løgn 
Det faar en til at tage fat. 
Hver Morgen naar jeg vaagner op 
Jeg føler i min store Krop 
En vis behagelig Fornemmelse 
Slet inte Spor af nogen Klemmelse, 
Nei - netop let om Hjerte 
Kan Jeg mig bukke ned 
Det volder ingen Smerte 
Skjønt Jeg er tyk og fed. 
Mine Strømper glider let 
Paa Benet op saa net, 
Og Buxeme de blaa 
Følger hurtigst ovenpaa. 
Derpaa Jeg strax kan gaae 
Og prægtig Durchgang faae —

Et sådant kors skal moderen også have i gave:

Nu beer Jeg Dig at prøve 
Det Kors ved Dag og Nat, 
Og vil det Kræfter øge
Da blier det jo en Skat,
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Som snart vil med. sig føre 
At Du for Femti Øre 
Til Vaar kan seile uc. 
Naar Skoven den staar Brud, 
Naar Roserne de dufte, 
Naar Græsset det er ^p?ønt, 
Da atter vil Du sige 
Ak Gud hvor er her skjønt.

Ja føler Du Dig stære
Og blier fri for Lemneværk
Da send en venlig Taike
Til Sønnen A.V.Perch,

Så iscenesætter han pr. brev,at et par skrigeballoner af form som 

grise skal pustes op og settes ved fødselsdagsbarnets hædersplads, 

og når de "udånder”,skal "Stud.med. Peter Henrich Perch af Kjøben- 

havn" oplæse grisenes nekrolog og overrække voltakorset.

Han udmaler sig,hvordan det tager sig ud:"Svinene staaer i al Deres 

Magt og Pragt i den grønne Stue hos Moder.Alle Lysene ere tændte, 

Cigaretterne dampe,Faermoder sidder i Faers Lænestol,Hertha og Pe

ter hviler sig i Sofaen«, Lille Harald gaaer frem og tilbage, s ør ger 

for at alt er hyggelig - som en lille Guds Engel."

Hertha var hans nye kone. Om det blev som skildret,vides ikke. Jeg 

er ikke sikker på,at "Stid.med. Peter Henrich Perch af København" 

var alt for glad ved at efterkomme hans ønsker.

Efter en sådan næsten marisk opstemthed fulgte hverdagene. Han fik 

i 19ol tilbudt en meget fordelagtig stilling fra Antwerpen,men den 

endte med,at han måtte overveje sagsanlæg for at få de penge,der 

tilkom ham.

Det nye. ægteskab endte også lidt tragisksintet hjem og sygdom.Han 

svækkedes,og man har indtryk af,at hans anden kone overlod ham til 

moderen,da hun ikke kunne passe en syg mand under de vilkår,hun
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havde. Og så forsvandt vist Hertha ud af billedet,indtil hun flere 

år senere dukkede op hos mine forældre i forbindelse med ansøgning 

om aldersrente.

Farfar kom så til sidst i huset hos sin mor,der vel ikke da har haft 

alt for store midler til at klare for sig og sønnen.

Hun forsøgte at holde en vis stil. Min mormor Larsen,der altså boede 

i samme hus,lavede en tid mad til hende og sønnen,og om eftermidda

gen kunne man se mor og søn spadsere op til Kongens Nytorv for at 

indtage eftermiddagskaffen i café Standard.

Men min oldemors kræfter blev ikke ved at slå til. Hun døde i decem

ber 19o3. Hendes første svigerdatter skrev i den anledning fra sit 

kloster i Rom:”Se her igen en Sjæl kaldt frem for Guds Domstol,en 

af mine Kære,om hvis Skæbne,der med al vor Tilbøjelighed til at haa

be paa Guds uendelige Barmhjærtighed,dog bliver en ængstelig Tvivl 

tilbage. Hvilken prægtig Karakter hun var,saa ædel,saa aandsfri i 

mange Retninger,saa opofrende og trofast,og hvor var hun ikke elsk

værdig og livlig,naar hun ikke var alt for aandelig og legemlig for

pint. Gud være hendes ædle Sjæl naadigl”

I de år havde Eline Perchs to sønnesønner også fået tilknytning til 

Nyhavn 2o. Den ældste,min farbror Peter,boede til leje i et værelse 

hos mine morforældre og gjorde her sit medicinske studium færdigt. 

Den yngste,min far,havde under sine besøg truffet familien Larsens 

datter Emilie og blev forlovet med hende. Da deres farmor døde,var 

de henholdsvis 25 og 21 år gamle,og ingen af dem var endnu etable

rede, og hvad skulle der nu ske med deres far,som ikke kunne klare 

sig selv?

På det tidspunkt boede hans morbroder Valdemar Kiær og hans moster 

Andrea Kiær (se kapitel 3) i Aalborg,og gennem dem blev der skaffet
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plads til ham i en pension der. Her døde han i påsken 19o5 og blev

begravet i Aalborg.

Når mor fortalte om begra reisen,havde man trods anledningen ind-

tryk af,at det også var 1 Ldt af en fornøjelsestur. Det var jo den-

gang uvant at holde fri o j rejse. De to svigerdøtre Paula Pino og

Emilie Larsen rejste samm ?n fra København. I Fredericia kom min far

til. Han arbejdede der so n fotograf. I Randers kom farbror Peter til

Han var kandidat på sygeh iset i Ørsted. På hjemvejen tilbragte de

nogle feriedage på Ingers Levgård.

Farbror Peter og hans fam Llie

I december samme år blev farbror Peter og Tante Paula gift for at

sætte bo i Tistrup,hvor farbror Peter praktiserede som læge indtil

sin død i 1939* Han kom aItså tilbage til Vestjylland,og hans indfø-

ling med denne egns natur får vi et indtryk af i hans bog ”Gennem Lo

og Opgrøde. En Bog om Tipperne".

I lægeboligen voksede ni børn op:Peer,Else,Ole »Gertrud,Beate,Søren,

Benedikt»Antoinette og Steffen.

Peer«som holdt meget til i mit hjem som ung,er uddannet som militær-

flyver og har siden været privatflyver. Han gjorde sig kendt under

anden verdenskrig ved mid t under den tyske besættelse at stikke af

til England i sin lille i rivatmaskine og gjorde tjeneste der under

krigen.

Else,der uddannet som gyn nastiklærerind^,vsr gift med ingeniør Lind

i Varde,hvor hun stadig l or,efter at hendes mand er død for l-£ år

siden.

Ole har gennem mange år e rbejdet i Sydafrika. Han var dansk gift,men

har i de senere år boet é lene i Danmark,senest i Charlottenlund,hvor

han døde i december 1983«

Gertrud tog også til Sydi.frika,hvor hun stadig bor og er gift.
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Beate,der stadig bor i København,fik efter studentereksamen ansæt

telse på Seruminstituttets laboratorier. I 195o fik hun adgang til 

at erhverve den filosofiske doktorgrad på en afhandling om nogle se

rologiske undersøgelser. Hun fejrede i 1982 sin 7o års fødselsdag, 

hvor man måtte opleve hende som et midtpunkt for sin familie. 

Søren var købmand på Fanø. Han er død for en del år siden.

Benedikt er gift i Varde og har været ansat på den fabrik,hvor hans 

svoger Lind var ingeniør.

Antoinette er gift Schneekloth og bor i Rungsted. Hun har også i- 

gennem mange år været ansat på seruminstituttet.

Steffen var erhvervsflyver. Skønt yngst i den store flok døde han 

allerede i 196o,da han styrtede ned ved en flyveopvisning ved Ska

gen.

Familien Larsen

Hvordan var nu familien Larsens vej til Nyhavn 2o gået?

Min mormor Karen Kirstine Larsen f. Pedersen var,som nævnt i ka

pitel 5»fedt på Tuse Næs ved Holbæk 2o. juli 1859 og vokset op på 

Rørvangsgården hos sin morbroder Jens Hansen og hans søster Stine. 

Da han giftede sig påny,flyttede mormor med sin tante Stine til 

København i 1876. Hendes egne forældre havde tidligere bosat sig 

i København og drevet et værtshus ved Vestervold omtrent der,hvor 

Politikens hus nu ligger. Hendes far var dog død,inden hun selv 

kom til København.

Tante Stine åbnede et vaskeri i Stormgade,hvor også mormors egen 

mor - altså min oldemor - hjalp til. Senere fik hun selv en rulle

forretning på Frederiksberg.

Fra mormor var 18 år,havde hun forskellige huslige pladser i Køben

havn, længst hos fru N.Stiitzer i Skindergade. I hendes "skudsmålsbog”
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som alt ”tyende” dengang skulle have,og som skulle forevises og på

tegnes af politiet,når man skiftede plads,kan man læse:”Karen Kir

stine Pedersen har tjent nig fra 1.November 1881 til Dato,da hun ef

ter eget Ønske forlader m:.n Tjeneste for at indtræde i Ægteskab. Hun 

har udvist Troskab,Flid o,j Dygtighed,og jeg kan i det Hele anbefale 

hende paa det Bedste. Køb inhavn 1.April 1884. N.StUtzer,Enkefrue.” 

Familien StUtzer havde eg^n tørreplads på Københavns vold. Det rum

mer både et meget langt 05 på en måde kort tidsperspektivet min 

mormor har kunnet fortælle mine børn,og altså hendes oIdebørn,hvor

dan hun kørte med en legevogn fyldt med tøj fra Skindergade og hæng

te det op på resterne af byvolden der,hvor rådhuset nu ligger.

Den 6.april 1884 blev hun så i Frue kirke viet til snedkersvend 

Peter Anton Larsen.

Min morfar - eller bedstefar som jeg altid kaldte ham - var født 

i Holbæk 25.september 18*9 som søn af en snedkermester. Denne min 

oldefar havde deltaget i krigen I864 og havde fået mén deraf,som 

han aldrig overvandt,og han døde i 1871.

Min oldemor Larsen blev c.erved enke for anden gang. Hendes ældre 

sønner af første ægteskab fik hende sammen med deres halvsøskende 

til København. Her kom bedstefar i snedkerlære,og hans mor fik en 

rulleforretning og grøntsagsudsalg i Læssøesgade på Nørrebro,ind

til hun døde kort før århundredskiftet.

Da han var blevet gift,åbnede han eget snedkerværksted i Brorsons

gade på Vesterbro. Penge le til etablering kom fra mormors tante 

Stine. Møbelarbejde og rsparationer for småkårsfolk gav imidlertid 

ikke nok,så han måtte tage arbejde som svend. Hans mester drev og

så trælasthandel,og da mesteren i 9o’erne flyttede sin virksomhed 

til Nyhavn 2o,fulgte bedstefar med og kom ind i trælasthandel,sam-
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tidig med at han blev vicecært for ejendommen.

Lejligheden på tredje sal var typisk for byggemåden omkring 18oo. 

En dør førte fra trappeafsatsen direkte ind til en stue mod gården. 

Det var for øvrigt den stue,farbror Peter i sin tid lejede. En anden 

dør førte ind til et stort køkken med gammeldags komfur og ildsted 

og med et lille indbygget hummer uden lys. Her kunne tjenestepigen, 

om man da havde en sådan,få lov at bo. Foruden mindre rum var der 

til gaden en stor trefags stue med forhøjning foran midtervinduet, 

der havde gadespejl,hvori man til den ene side kunne se ud i havnen 

og til den anden side op til Kongens Nytorv.

Jeg kom som barn meget hos mine bedsteforældre. Fire gange om året 

var jeg med min mormor på en længere tur til fods og i sporvogn 

rundt i København. Formålet var at forny familiens lotterisedler. 

Hvis økonomien var begrænset,var der dog lotterilykken at håbe på.

Økonomien var begrænset,men der var orden på den,og det førte til, 

at bedstefar overtog trælastfirmaet og drev det i en årrække sam

men med den tidligere principals niece.

Jeg husker,hvordan jeg spadserede sammen med min bedstefar ud til 

det dengang ubebyggede Bispebjerg for at finde en egnet grund til 

tømmerplads. På den tur drak vi kaffe i Bispebjerg Mølles kro,der 

lå,hvor Tagensvej ender. Grundtvigskirken var der ingen,der havde 

tænkt på. På dens arealer lå under første verdenskrig en kanonstil

ling, som blandt andre morbror Ejner passede på,medens han gjorde 

militærtjeneste som korporal.

I det hele taget var min bedstefar god og tryg at have i hånden, 

hvadenten turen gik til Nationalmusæet,til Rosenborg ekserplads 

for at fejre 7oo året for Dannebrogs falden ned fra himlen,eller
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det var første maj-optoge-; med demonstration for otte timers ar

bejdsdag.

Der var trofasthed over fjt socialdemokratiets mærkesager,selv om 

han var blevet funktionær og senere grosserer,endda grosserer med 

eget køretøj. Det hører til mine barndomserindringer at have kørt 

i hestevogn ud ad den gruslagte landevej til Lyngby,den der nu er 

motorvej.

Han var et dejligt,solidt menneske,nok ikke den fødte grosserer - 

ville vel helst have været skolelærer - og han opgav da også virk

somheden og levede sine sidste år i en lejlighed i den ejendom, 

som mine forældre var konmet til at eje i Gothersgade 52.

Han døde i 1927,men nåede at se,at jeg kom i gymnasiet,hvilket betød 

noget for ham. Mormor levede,til hun blev over 9o år og boede sam

men med mine forældre,inc.til hun døde i 195o.

Det gælder om min mors fs,milie,at de gjorde den udvikling med og 

fik alle de kvaler med,som prægede de familier,der i forrige år

hundrede kom ind fra landet uden at have penge med sig. Byerhver

vene og industrialiseringen kaldte jo i århundredets sidste halv

del. Som vi har set,måtte de gamle enker ernære sig som rullekoner. 

Der var ikke noget,der hed folkepension. En snedkersvneds arbejds

dag var ti timer plus vejen frem og tilbage til fods. Arbejdsløshed 

og sygdom var katastrofer,men man kunne hjælpe hinanden ved at ind

betale 25 øre af hver ugeløn til snedkersvendenes sygekasse.

I dette lå dog også en uifordring,som kunne kalde kræfter frem,hvis 

kræfterne var der.

Årene i Nyhavn 2o,der varede til 1917,åa mine morforældre flyttede 

til moderne og større omgivelser,har også præget mig som lille 

dreng. De var kendetegnet ved et godt sammenhold og faldt i en
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årrække,hvor en vis iboende fremdrift i familien førte til en kon

solidering.

Litteratur: R.Broby-Johansen: Det gamle København,5.udg. Kbhvn. 1978 

Jacob Lund: Den danske Lægestand 1925-1936. Kbhvn. 1936 

P.H.Perch: Gennem Lo og Opgrøde.En Bog om Tipperne.
Kjøbenhavn 1924



Kapitel 7• Munkegade 8

Munkegade 8 i Nexø er vel det hus,der ved siden af vore egne boli-

ger har haft størst betydning for os selv,for vore børn og for bør-

nebørnene.

Det har især fyldt en opgave som barndomshjem. Det var Elses barn-

domshjem. Når man tænker på alle de sommer-,jule- og andre ferier

vore drenge Niels og Claus har tilbragt der,har det også haft en væ

sentlig betydning som bandomshjem for dem. Og nu har det allerede i 

flere år haft samme betydiing for den yngste generation.

Huset,som ligger der i dag,er langt fra nogen arkitektonisk mærk

værdighed,men det har et ^ævnt præg af soliditet. Det kan rumme 

mange,og det har en stor have,der kan lægges arbejde i og hentes 

glæde af.

Det hele begyndte i 1798,da Elses tip-oldefar,skipper og købmand

Andreas Erthmann,der levede 1761-1824,købte grund af borgerkaptajn

Hans Sonne. Der opførtes dan lange længe over for Munkegade 8,der 

nu er opdelt til fire boliger,men som dengang var en samlet gård.

Elses tip-oldemor Karen Kirstine Erthmann,der var født på Store

Hallegård i Olsker i 1781,og som overlevede sin mand i 22 år ind

til 1846,var sammen med sin søn Lars Juul Erthmann (Elses oldefar),

der levede 1797-1855,ivrig efter at opkøbe jord. Dokumenter helt 

tilbage til 1735,der drejer sig om disse jordkøb,er i vort eje

Da Lars Juul Erthmann døde,omfattede det samlede jordtilliggende 

fire matrikelnumre i Nexø købstad og femten matrikelnumre i Nexø
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byvang til en samlet værdi af 6000 rigsdaler. 

På matrikelnumrene 78 og 79a byggedes den første købmandsgård der, 

hvor nu Munkegade 8 ligger. Siden var her så købmandsforretning, 

avlsbrug og bolig for familien.

Det ser ud til,at Elses oldefar var en mand,der havde sine medbor

geres agtelse. Man søgte råd hos ham,når der skulle bygges gårde 

og skibe. I seksten år var han borgerrepræsentant og havde andre 

offentlige hverv. Vi ved f.eks. fra "Bornholmske Samlinger",at han 

var valgt til sammen med O.E.Sonne at deltage i forhandlinger om 

fordeling af amtsrepartitionsfonden som repræsentant for Nexø. 

Han var ikke mindst optaget af at hjælpe folk,der kom i nød,eller 

som var syge. Det var jo før sociallovgivningens tid. Kræfterne 

slog dog ikke helt til. I 1851 skrev han til amtmanden om at blive 

fritaget for sine hverv. Han havde gjort sin borgerpligt,og hushold

ningen trængte til ham. Han døde imidlertid i 1855 kun 58 år gammel. 

Hans hustru Johanne Margrethe f. Gierow (Elses oldemor) var datter 

af den fra Pommern indvandrede bagermester Jacob Gierow (Elses tip

oldefar 1761-1825),hvis familiesilhuet vi har hængende hjemme. Hun 

levede fra I806 til 1889,altså 34 år efter sin mands død.

Af testamenter og overdragelsesskøder fremgår,at hun 11. august 

I869 overdrog gården til sin søn Frederik Juul Erthmann (Elses 

bedstefar) for 800 rigsdaler. Vi finder også fortegnelse over hen

des løsøre,blandt andet tre kister,som vi endnu har,og en kobber

maskine, værdi sat til 2 kr.,som vor søn Niels nu har.

I I869 overtog altså Elses bedstefar Frederik Juul Erthmann,der 

levede fra 24»november 184o til 5»april 1916,bedriften,og hans mor 

boede derefter i den gamle gård overfor. Han giftede sig 24*sep

tember I869 med Mathea Cathrine Ecksteen,der levede fra 5»november 

1841 til 6.august 1925® Derved knyttedes forbindelse mellem siæg-
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terne Erthmann og Eckstee i,og det skete dobbelt,da en broder til

Elses bedstefar giftede s .g med en søster til hendes bedstemor.

Om slægten Ecksteen ved v en hel del,fordi arkitekt K.Thorsen

efter et gravfund ved kir ærestaurering udarbejdede ”Stamtavle 0-

ver Forbindelsen mellem d »n østrigske Adelsslægt von Eckstein,den

Ittneborgske Adelsslægt vo: 1 Fischer og Nexø-Slægten Exsteen.”

I korte træk viser denne stamtavle:

1) Elses bedstemor var da ;ter af skibsfører Mathias Exsteen (hen-

des oldefar født 26.marts 18o9)* Han var gift med Gertrud Kathrine

Kofoed fra Kannikegård i åker og førte jagten "Carl”,der etablerede

den første postforbindels« s mellem København og Nexø.

2) Han var søn af Casper : Cichsteen ,borger og skipper i Nexø døbt

177o,og Barbara Michelsda ;ter (Elses tip-oldeforældre).

3) Han igen var søn af Ma ;hias Echstein,borger i Nexø født 1743,

og Karen Kirstine Jensdat ;er (Elses tip-tip-oldeforældre). Ingen

af Mathias Echsteins foræ i.dre hed E« ,men da hans mor i lige linje

stammede fra Exsteenerne,'uar han blevet opkaldt efter sin oldefar

landsdommer Mathias von Eckstein.

4) Hans forældre var Charlotte Lovise von Fischer (17o7-1789) og 

Casper Andersen Camper (1717-1749)* De var altså Elses tip-tip- 

tip-oldeforældre.

5) Charlotte Lovise von Fischers forældre var Charlotte Amalie von 

Eckstein (1671-175o) og kaptajn Hans Mathias von Fischer (1665- 

173o). De var således Elses tip-tip-tip-tip-oldeforældre. Hans 

v. Fischer «tamniede fra ”Lttneborg af fornem Adel og Familie”. Han 

var selv født i Jylland,militæruddannet og var 17o9-24 kaptajn for 

et kompagni på Christiansø.

På en ottekantet sølvbuddite i Nexø kirke står på låget ”C.A.v.F.

G.v.E. 1749”,hvilket i f øl je Thura skal være Charlotte Amalie von

Fischer,geboren von Eckstein
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6) Charlotte Amalie von Eckstein var datter af Mathias von Eckstein, 

landsdommer på Bornholm,død 1678,og Anna Marie Willers fra Holland. 

Disse var Elses tip-tip-tip-tip-tip-oldeforældre.

Han boede på Lensgård i Østerlars,som han havde taget i fæste af 

admiral Niels Juel. Et skindtæppe fra hans kiste i gravkapellet i 

Klemens kirke med hans slyngede navnetræk med adelskrone eri-Born

holms Mussum.

7) Hans far var Michel von Eckstein,der tilhørte den østrigske 

slægt von Eckstein-Ehrenegg,der blev adlet i 1616. Han var komman

dant på Bornholm 1650-62 og blev altså af Frederik III indsat som 

den første kommandant efter svenskekrigene og bornholmernes fordri

velse af svenskerne. Han døde 1673 på Rosengården i Rønne,den senere 

amtsgård.

Selv om navnet Ecksteen igennem tiderne har haft forskellige stave

måder,viser denne gennemgang af slægten,at Else ved sine bedstefor

ældres giftermål har fået den tidligere kommandant,”den gode ærlige 

Kavaller Eckstein" til sin 6 gange tipoldefar.

Vi kan så vende tilbage til 1869,da bedsteforældrene bosatte sig i 

Munkegade 8.

Som fortalt i kapitel 2 drev de købmandsforretning og avlsbrug her 

til 19o3,da de lagde op,nedrev den gamle enetages bindingsværks- 

gård og byggede det nuværende hus. Vi har endnu bevaret håndværker

regningerne fra husets opførelse. De beløb sig til ialt 6.3oo kr., 

men det fremgår også,at timelønnen varierede fra 28 til 35 øre.

I 1914 solgtes grund fra til de huse,der nu er nr. lo og 12.

Huset var ikke ganske som nu. Alle værelser opvarmedes ved kakkel

ovne, og belysningen var petroleumslamper. I køkkenet var en pumpe, 

hvor man pumpede vand op fra brønden ved håndkraft. Madlavning og 

spisning foregik til daglig i kælderen,sovekammeret var den sydlig-
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ste af stuerne i stueetagen,og i forstuen var et hjørne ”butikken”, 

hvor den sidste handel foregik.

Gik man udenfor,så man fra den gamle træveranda ned mod en 14 fags 

bindingsværkslænge,der stod tilbage fra den gamle gård,og som dan

nede skel mellem gårdsplads og have. Foran den var - smukt omplantet 

med brombærranker - det udendørs lokum» 

Ændringerne af huset,som Ti kender dem,er først sket fra slutnin

gen af 193o^erne.

Her boede så indtil 1916 iClses bedstefar og indtil 1925 hendes bed

stemor og hjemmeværende barn,men i øvrigt var huset bygget med den 

tanke,at der skulle være alads til børn,der ønskede at komme hjem 

og bo.

I kapitel 2 er fortalt lidt om Elses bedstefars interesser. Hendes 

bedstemor har været en daiie af gamle dyder,der med et nutidigt ud

tryk ”havde skovlen under”.

Hun kunne på valgdagen sige til børn og gårdens folk:”Jeg og mit 

Hus stemmer konservativt” og føle sig overbevist om,at de gjorde 

det«

Når hendes voksne sønner lom hjem,blev de om søndagen sendt i kir

ke,og som en kontrolforanstaltning kunne de risikere at blive hørt 

i dagens tekst ved hjemkomsten.

Hun havde sans for penge. Da hendes datter Thyra,Elses mor,for 

første gang drog ud som huslærer på Simblegård,fik hun et udstyr 

til 137 kr. og 9o øre med sig,og så blev det samme beløb sat ind 

på sparekassebøger for dem af børnene,der ikke havde fået noget i 

denne omgang.

Hun havde styrke til i sit 71» år at modtage den toårige Else for 

at opdrage hende i de tretten år,hun havde tilbage at leve.i.

Børnene,altså Elses mors søskende,var:
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Lars født 187o og gift med Amalie Herschend. Han døde som postmester 

i Roskilde 1931. Det var et sted Else holdt af at komme på ferie,og 

jeg har også kendt både tante Amalie og sønnen Poul« 

Johannes født 1872 og gift med Dorthea Østerby. Han døde 1936. Om 

hans virksomhed i Rønne og om sønnen Johan Frederik er fortalt i 

kapitel 2.

Mathea født 1874 var læreruddannet på Nexø seminarium og var læ

rerinde i Aalborg,indtil hun blev pensioneret i begyndelsen af 

3o’erne på grund af nedsat hørelse. Hun havde adopteret Else og 

ofrede sig meget for hende,indtil hun døde og blev begravet på 

Claus’ fødselsdag den 2o.december 1954.

Freja født 1878 og gift 1922 med sagfører og bankdirektør Søren 

Toft i Pandrup. Fra sin mands død i 194o boede hun i Munkegade, 

hvor hun døde efter et meget langt sygeleje i 1956.

Thyra født 188o var Elses mor,som omtales i det følgende kapitel. 

Emma født 1883 boede ugift hjemme og var musiklærerinde og organist 

ved Nexø kirke.Hun var meget sød til at tage sig af vore drenge,me

dens de var små og blandt andet boede et par måneder alene i Munke

gade under besættelsen. Hun døde i 1946 efter et langt sygeleje på 

grund af epidemisk gulsot,som var en af krigens følger.

Anna født 1883 var Emmas tvillingsøster. Hun var husligt uddannet 

og var i mange år ansat i huset hos sagfører Amtoft i Fåborg,hvor 

hun i husets datter Edith fik en veninde for livet.

Fra 3o'erne boede hun i Munkegade og holdt hus for sine søstre.

Hun var også angrebet af epidemisk gulsot i 1946,men slap igennem 

sygdommen og levede i mange år som familiens ældste og samlingspunkt 

i Munkegade. Hun døde 1975 i sit 92. år.

I dette hus rykkede så efterhånden tre nye generationer ind.Ja, 

Else havde jo været der siden 1912.
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Den første nye,der kom t:.l,var mig i pinsen 1935,hvor der var præ

sentationsrunde i hele familien startende i Rønne,hvor konsulen 

gav audiens i sengen,og senere efter næsten halvanden times togrej

se til Nexø rundtur til sile onkler og tanter.

Så fulgte påske-,sommer- og efterårsferier,og i de første år,før 

vi blev adstadige forældze,kakkelovnsfyrede juleferier med nytårs

aftener méd larm på torvet og chokfremkaldende ærteslagning på 

familiemedlemmers ruder.

I sommerferien 1939 kom vor søn Niels til,og moster Emma kørte 

stolt med barnevogn i byen. og samlede hele familien i enig forar

gelse over en venlig dame,der trøstende havde fortalt hende,at børn 

godt kunne blive pænere,nir de voksede til.

Efter fire års forløb havie vor næste søn Claus sin første ferie i 

Munkegade i 1943,men nu e:? vi inde i krigens år,og de skulle ikke 

gå til ende,uden at mostrene fik det at føle.

Efter at de tyske tropper i Danmark havde kapituleret fra den 5* 

maj 1945 kl.8,skete der uforudsete ting på Bornholm. grund af 

en halstarrig ung tysk officer? - på grund af uklare aftaler mellem 

de allierede? - eller på oprund af kommunikationssvigt? ville de ty

ske tropper på Bornholm ikke kapitulere. Resultatet var,at russi

ske flyvere den 7*maj lufibombede Nexø og Rønne. Der var dog givet 

advarsel forud,så det var muligt at evakuere befolkningen,og kun 

et menneske i Nexø omkom.

Mostrene blev evakuerede til Ibsker præstegård,og da de efter et 

par dage kom hjem,var byen i en ynkelig forfatning. 9o% af alle 

bygninger var ødelagte eller beskadigede.

I vort hus var de store ruder til gaden sprængt,og i et par år var 

de erstattet af brædder. Samtidig var den gamle længe i gården ø- 

delagt af en brandbombe.
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Det var altså et mismodigt syn,der mødte os i sommerferien 1945* 

Hjælpen satte imidlertid hurtigt ind fra dansk side,men også fra 

vort svenske broderfolk. De russiske tropper,der var kommet til 

øen,så vi ikke meget til,men det lidt vi så dem,var de venlige. 

I sommerferien 194$ var russerne borte igen,og genopbygningen var 

i gang,men da måtte vi på grund af moster Emmas og moster Annas 

sygdom bo i et sommerhus på Balka.

Her udfoldede den 3^ årige Claus så megen vitalitet,at det kom 

til at stemme med en nabos senere konfirmationssang med omkvæd: 

"End lever Claus troda sin fantasi!" 

Genopbygningen gav anledning til omlægning af gård og have. Selv 

om det næppe helt svarede til moster Matheas minutiøse opgørelse 

af de tab,der var lidt,modtog familien 17.o82 kr. i krigsskadeer

statning og til reparation af ejendom 8.994 kr. fra Bornholmerhjæl

pen, der fik sine midler fra en stor landsindsamling. Reparationer

ne oversteg altså,hvad det i sin tid havde kostet at bygge hele hu

set,men arbejdslønnen i 1946 var også steget til mellem 3,16 og 

3,49 kr. i timen.

Efter krig,genopbygning og moster Emmas død og begravelse på Elses 

fødselsdag 17.august 1946 gik livet videre.

Vore drenge voksede op under alle deres besøg i Nexø. De svømmede, 

byggede tømmerflåder ved den nu forsvundne Sønderhammer,løb hos vo

re venner Johannes og Inge Kofoed og red hos Mouritzen på Kroggård. 

Moster Anna kom igennem sin gulsot og klarede sig trods tabet af 

sin tvillingsøster,så hun kunne holde hus for mostrene Freja og 

Mathea.

De var vel så forskellige,at de på en vis måde levede hver sit liv. 

Moster Mathea ofrede mange kræfter på at bevare de værdier,der lå
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i hus og have,men da intentionerne tit gik langt ud over kræfterne, 

kunne det blive til besvar for de andre og til bitterhed over mang

lende påskønnelse hos hende selv. Hun ville gerne overtage bedste

mors rolle og være den i familien,der bestemte,i det mindste over

Anna og Emma. Følgende tildragelse viser lidt herom:

I 1936 skulle Emma fast ensættes som organist ved kirken. Det for

udsatte eksamen i orgelsfil ud over den uddanneIse,hun havde,hvor

for hun rejste til København for at tage undervisning.

Så opstod spørgsmålet,om hun skulle have den mest omfattende eksa

men, eller om den såkaldte lille organisteksamen var tilstrækkelig.

Hvis det sidste var tilfældet,kunne hun optages på et kursus på 

Aarhus musikkonservatoriun og få det hele overstået på kort tid. 

Det gjaldt derfor om at få hurtig besked. Moster Mathea opsøgte

sognepræsten og telegrafeseede besked til Emma. Nu kunne man jo ikke

stole på postvæsenets discretion,og hvem kunne vide,om eventuelle 

konkurrenter blev informe rede,hvis det kom ud,hvad der var under 

forberedelse? Der afgik derfor følgende apokryfe telegram:”Den 

lille nok. Faderen beder hilse”,hvor faderen skulle tydes som præ

sten. Hvilke tanker postekspedienter så har gjort sig om,at der 

til den 52 årige frk.Erthnann afgik et telegram,hvori en fader sy

nes den lille er nok,får stå hen,

Moster Emma begav sig så til Aarhus,men denne færd kunne ikke over

lades til hende selv,så mester Mathea rejste med,indlogerede sig 

på samme hotel og stod daglig vagt om eksaminandens gøren og laden. 

Tilfældet ville,at jeg kom gennem Aarhus den dag,alt var vel over

stået. Jeg gjorde derfor ophold og blev modtaget på hotellets trap-

pe af en Emma,der var mere udmattet af sin store søsters overvågen

end af eksamenspræstationen,med ordene:”Åh,Poul,det var godt du kom'
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Jeg foreslog,at vi skulle fejre dagen ved at køre i kapervogn til 

Varna og spise til aften. Det blev i første omgang accepteret,men 

da vi steg af sporvognen på Aarhus strandvej for at stige om i ka

per vogn, vågnede moster Matheas mistillid til sine medmennesker på- 

ny. Man kunne jo ikke vide,hvilket utøj,der kunne gemme sig i pol

stringen på sæderne i en kapervogn,der benyttedes af alle og enhver. 

Nå,det lod sig jo også gøre at spadsere ad strandvejen til Vam^, 

og måltidet blev meget hyggeligt.

Så var mine to svigermostre også trætte,og det gik hastigt med taxa 

- uden tanke på polstringen - tilbage til hotellet.

Her viste det sig,at det var moster Mathea og ikke den nyeksamine- 

rede organist,der var den mest udmattede. Nerveanspændelsen ved 

hendes selvvalgte guvernanterolle havde været for stor. Da jeg ved 

hjemkomsten til hotellet trængte til et glas koldt fadøl,måtte den 

noble ældre dame have det samme og hældte det i sig med bemærknin

gen: ”Det reddede migi”

Så stod der blot tilbage at nå båden til København. En taxa var ik

ke til at få,så jeg måtte skyndsomst bære de to kufferter til dam

peren. Denne sidste vennetjeneste på en bevæget dag måtte moster 

Mathea belønne med,at hun hver af de to gange,jeg satte kufferter

ne fra mig ved et gadehjørne for at hvile lidt,stak mig en femkro

neseddel.

Så pudsig denne tildragelse tagefter kan tage sig ud,var den karak

teristisk for den nervøst optagne måde,hvorpå moster Mathea følte, 

at hun måtte tage sig af sine nærmestes anliggender.

Hun var dog ikke blot pudsig og besværlig. Hun havde en stor viden 

og en pædagogisk evne til at formidle den videre til sine elever og 

også til vore to drenge. Hendes glæde over børnebørnene og hendes 

vilje til at bevare huset for kommende generationer var noget meget
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beundringsværdigt og ægts.

Moster Freja residerede i to værelser på første sal. Hun affandt 

sig med,at hun ikke længere var fruen i et af de førende hjem i 

den lille by,hun kom fra,men følte nok stadig,at hun var den,der 

kendte verden uden for Nexø og var det kulturelle element i fami

lien.

Moster Anna var den trofaste slider,der i bogstavelig forstand 

hentede sin styrke i sit Lønkammer.Hendes tro var måske naiv,men 

den var ægte,og den var hendes,som ikke blev påtvunget andre. Den 

var grundlaget for,at hun kunne udfolde fine og stærke personlige 

egenskaber,som især i hen Les senere år skulle berige os andre. 

Livet gik nemlig også sin gang på den måde,at det ebbede ud for 

de andre mostre.

Moster Mathea døde som nævnt i sit 81. år i 1954*

Moster Freja fik i 1952 en hjerneblødning og lå efter et hospitals

ophold til sengs hjemme i fire år med delvise lammelser og med mo

ster Anna som den utrættelige plejerske ved sin side.

Da moster Freja var død i juni 1956,stod moster Anna i sit 73.år 

alene som ejer af huset o^ som familiens samlende midtpunkt. Det 

var,som om der oprandt en ny tid for hende. Ikke at hun tiltog sig 

myndighed eller magt. Det ville have været fjernt fra hende,men på 

en måde fik hun den i kraft af sit væsen.

Hun åbnede huset for mange nye mennesker.

Det var drengenes kammerater af begge køn,der begyndte at komme på 

ferier.

Det var vore venner,der kon ved mange lejligheder. De kom naturlig

vis for at besøge os og for at være på Bornholm,men det blev til, 

at de kom lige så meget fo r at besøge Anna. Udstråling er vel et 

ambitiøst udtryk,men hun skabte i al stilhed en atmosfære om sig,
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der gav ro og virkede tiltrækkende.

I perioder oplevede hun at sidde for bordenden med fire generati

oner om bordet. Vort første barnebarn Michael var der første gang 

fem uger gammel i oktober 197o,og Kasjs kom første gang to uger 

gammel,da Barbara bragte hende direkte fra Teheran i juli 1974» 

Det er siden da blevet til mange ferier,og børnebørnene har nu 

deres egne kammerater i Nexø.

Moster Annas runde fødselsdage samlede familie og venner.Sidst fej

rede vi hendes 9o års dag i Gentofte i 1973. Endnu i 1974 holdt 

hun jul med hele familien på Resedavej,inden Claus og hans familie 

for sidste gang rejste til Iran i en F.N.-stilling. 

Så begyndte kræfterne at slippe op. Hun blev syg i mellemjulen og 

fløj med Else hjem til Nexø. Selv om hun endnu i påsken kunne tage 

med på bilture,blev det mere og mere tydeligt,at det bar mod slut

ningen, og i juli 1975 var det slut.

I og for sig tror jeg,at hun havde haft styrke til at dø ene ,men 

vi var dog glade for,at vi var tre,der var om hende i de sidste da

ge ,Else,N.iels og jeg. Claus var jo i'Iran.

Så var den sidste,der havde været med ved husets opførelse borte, 

men huset står der endnu. Det må nu og da lappes lidt som vi andre, 

når vi bliver gamle. Nu er det Elses refugium,hvor hun gerne vil 

føre traditionerne videre.

Litteratur: K.Thorsen; Stamtavle over Forbindelsen mellem den østrig
ske Adelsslægt,den liineborgske Adelsslægt von 
Fischer og Nexø-Slægten Exsteen. Manuskript.

Bornholmske Samlinger,bind 7»1912.

Hjælpen til Rønne og Nexø i anledning af bombardementer
ne den 7. og 8.maj 1945» Udgivet af Bornholmskomiteen 
1952 ved kontorchef Aa. Chr. Mørk Hansen.



IV. VORE FORÆLDRE OG LIDT OM OS SELV



Kapitel 0, Elses foraldre

Hverken Else selv eller jeg har kendt hendes foraldre,så det,der 

kan siges om dem,bygger på andres oplysninger,blandt andre oplys

ninger fra overlarer Th.Pedersen ved Engelsborgskolen i Lyngby, 

der havde varet kollega med dem begge ved Aalborg skolevasen.

Elses mor Thyra Marie Erthmann blev født 19.november 188o og vok

sede op i den gamle gård i Munkegade 8. I 1897 kom hun som navnt 

i forrige kapitel til Simblegård som larerinde i to år. Til trods 

for at hun kun var sytten åt,da hun begyndte,skulle hun undervise 

to drenge og to piger i almindelige skolefag,tre sprog og musik, 

så at drengene (1) kunne optages i Rønne larde skole. Det klarede 

hun,og fra proprietar,løjtnant Hans Holm foreligger udtalelse om 

"den Flid og Ihardighed,hvormed hun røgtede sin Gerning",og om at 

hun var "en sardeles rar fordringsfri og elskvardig ung Dame,som 

det er en Fornøjelse at have i sit Hus." 

Derefter gik hun på seminariet i Nexø,der i få år i begyndelsen 

af dette århundrede havde til huse i den bygning,hvor Leo Anker 

nu har autovarksted.

Efter at have taget larereksamen kom hun som larerinde til Skander

borg, hvor hun i følge det eneste brev,der er bevaret fra hendes 

hånd,følte,at der var "jævnt kedeligt,man bliver saa tom at der 

er slet ingenting at skrive om". Man får dog at vide,hvordan hun 

indretter sig beskedent,at det kniber med at få råd til en ny kjo

le til eksamen i skolen,og at hun har været til middag hos prov

sten, hvor hun fik "god Mad,og bagefter sad vi med vores Arbejde,
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og der blev fortalt grinagtige Historier jeg morede mig godt,men 

jeg er alligevel helst f?i for den Slags”.

Senere blev hun lærerinde i Aalborg. Herfra fortælles,at der var 

noget meget sødt,muntert og mildt over hende. Man lagde uvilkårligt 

mærke til hende,når hun kom ind på lærerværelset. Billeder af hende 

synes også at bekræfte dette.

I Aalborg var Elses far Kans Peder Becker også lærer. Formentlig 

har de truffet hinanden,ånden Elses mor kom til Aalborg,for han 

var vist nok lærer ved seminariet i Nexø nogle år.

Han skal have været meget musikalsk begavet. Det skal have været 

forbløffende,hvad han kunne få ud af et almindeligt skolekor.

Elses fars familie

Elses far kom fra en familie af sønderjyske lærere. Hans far Ernst 

Becker (Elses bedstefar) var født i Lysabild på Als i 1834 som 

søn af degn Jacob Becker Dg Charlotte Juliane Roos (Elses oldefor

ældre).

Ernst Becker tog selv lærereksamen fra Jonstrup seminarium som ty

veårig og havde forskellige lærerstillinger»indtil han bestemte 

sig til at læse videre og tog studentereksamen og senere teologisk 

embedseksamen i 1866.

Han fik så præsteembede i Sønderjylland og giftede sig i Sønder

borg med Anne Christine Ja.cobine Peters (Elses farmor),der levede 

1945-1911,og som var datter af rektor ved borgerskolen Hans Peters 

og Anna Krebs (Elses oldeforældre).

På den tid udøvedes tilsynet med folkeskolen efter tysk reglement 

af en præst som inspektør for et skoledistrikt,og en sådan stilling 

havde Elses farfar. Han fortæller imidlertid,at han blev afsat fra 

sin stilling som tilsynsførende med skolevæsenet på grund af sine
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danske anskuelser,og at han derefter søgte stilling i kongeriget. 

Han kom så til Nørrejylland og sluttede sit virke som provst i 

Dronninglund,hvor han var til udgangen af 1911,da han blev enkemand 

Senere levede han,til han var over 9o på Frederiksberg.

Om hans virke i Dronninglund siges i "Dansk præste- og sognehisto

rie",at han var en flittig,national,noget stiv højkirkelig præst, 

der stod i et køligt forhold til Indre Mission. Han fik bygget tre 

nye kirker i provstiet,og til hest og til fods drog han rundt til 

bibellæsninger og møder.

Præstegården var åben og gæstfri,og Elses farmor omtales som en u- 

trættelig og uforlignelig værtinde.

Det var lidt om Elses fars familie. I 19o9 blev han gift med Elses 

mor. Den gamle overlærer fortalte,at han satte stor pris på dem 

begge,men at man spurgte sig,om det netop var de to,der skulle have 

haft hinanden.

Det blev imidlertid skæbnen,der kom til at bestemme det. Et år 

efter brylluppet blev Else født 17®august 191o,og denne fødsel 

klarede hendes mor sig ikke igennem. Der trådte barselsfeber til, 

hvilket dengang var meget mere almindeligt,end det er i dag,og 

den 7»september døde hun.

Begravelsen fandt sted den 12.september kl. 13,og samme dag kl. 

16 blev Else Vibeke Becker døbt.

Else kom som tidligere omtalt som toårig til sine morforældre i 

Nexø,og hendes far levede som lærer i Aalborg uden at have forbin

delse med sin afdøde kones familie. Han giftede sig ikke igen,og 

man kan kun gisne om,hvorfor forbindelsen med familien Erthmann 

og hans datter blev så totalt afbrudt.

Han døde i maj 1935» Jeg har engang senere opsøgt Elses forældres
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fælles grav på kirkegården i Aalborg,og det er altså mit eneste

møde med mine svigerforaIdre

Litteratur:Sofus Elvius Danmarks Præstehistorie 1869-1884* 
København 1885-87

Dansk præste-og sognehistorie. Samlet og udgivet af Poul k 
Nedergaard. V Aalborg stift. København 1959*



Kapit e 1 9• Mine foraldre

Min fairs familie er omtalt i kapitlerne 1,3,4 og 6,og deraf fremgår 

baggrunden for hans barndom og opvækst.

Han blev altså født 25.november 1882 i Aarhus. Opløsningen af hans 

forældres ægteskab kom til at betyde,at hans opvækst fra han var om

kring fire år kom til at foregå under stadige omskiftelser. Først i 

pleje hos noget familie i Svendborg,så flyttet til hans fars mor

broder onkel Emil og dennes kone tante Amalie i Haderslev,senere da 

onklens kalkbrænderi gik mindre godt til en toldfunktionær i Skods

borg for til slut at være i pleje hos lærerinde Cordula Hoffmeyer, 

der var en slægtning af Carstensenfamilien,der er omtalt i kapitel 3

Hvordan skulle han opleve,at han havde et hjem? Mest følte han sig 

nok knyttet til familien i Haderslev. Hans farmor bevarede et ju

lebrev, som han skrev til hende med den gotiske skrift,han havde 

lært i den tyske skole,og hvori han beder:"Kære søde Farmor kom og 

besøg mig til Sommer." I et senere brev fra onkel Emils broder kan 

vi læse:"Harald saa jeg første Gang som voksen ved Emils Begravelse, 

han gjorde et udmærket Indtryk paa mig. Emils Død tog han sig jo 

nær,og det var rørende at mærke hans Hengivenhed for Tante Amalie."

Skolemæssigt har der også været tale om stadige skift. Først sko

legang i Haderslev i den tyske tid og afslutning af skolegang i 

Kildebrønde toklassede landsbyskole,hvor frk. Hoffmeyer var lærer

inde. Her blev han konfirmeret og fik i øvrigt et tilholdssted,der 

holdt gennem livet hos førstelæreren Dyre og hans familie.

Da skolegangen var slut,kom han via Kiærfamilien i lære som foto-
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graf i Aabenraa og seneie i Stade og P15n i Holsten«» Det må også 

have været drøje år. Da han på et tidspunkt stod uden stilling og 

penge,måtte han tage plads som hjælpetjener på et hotel i Flensborg. 

Det er klart,at disse opvækstvilkår måtte præge ham. Det var hans 

far,der havde hovedansvaret for ham,men selv om han i korte perio

der tjente ganske godt,har han formentlig været mere optaget af 

sig selv end af at tage sig af sin søn. Deres samvær mellem plej

eanbringelserne har nok bestået i ophold i skiftende pensionater. 

Og hans mor var jo gået sine egne veje.

Da hun i 1895 skrev det ifskedsbrev til sin svigermoder,som er gen

givet i kapitel 4,var der vedlagt et brev "til lille Harald fra Mo

der". Han har nok aldrig fået det,og det var måske nådigt. Det fore

kommer næsten tragisk,ikte mindst når man tænker på,at han lå temme

lig syg,da de sidste ganj sås under hans ophold i Skodsborg. Der 

er vedlagt nogle små glansbilleder til den dog tolvårige dreng,og 

så skriver hun:"Moder sender sin kære lille Adda dette Par Tøfler 

og en Bog,som nok vil mo:*e Dig. Saa har jeg min lille Kanariefugl, 

som Du kan faa Broder Peuer til at gaa ud og hente med Dig eller 

maaske Farmoder vil. Vær altid en god Dreng,saa glæder Du bedst 

Din egen Moder." 

Deréfter så han ikke sin mor mere.

Barndommens omskiftelser og forældresavnet prægede ham. Der var 

en stadig trang til at få andres opmærksomhed og interesse. Jeg 

husker,hvor flov jeg kunre føle mig,når far begyndte at snakke med 

helt fremmede om sig selv.

Han kunne også fare i flint over tilsyneladende ubetydelig modgang 

eller situationer,der oplevedes som tilsidesættelse,hvilket var u- 

behageligt og forekom urimeligt over for dem,det gik ud over. Al-
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vorlig modgang derimod havde tilværelsen lært ham var noget,man 

måtte affinde sig med«

Det er også karakteristisk,at han i voksen alder søgte tilbage 

for at finde sin egen barndom. I forbindelse med genforeningsfest

lighederne i 192o opsøgte vi gamle kendinge i Haderslev,og derefter 

genoptog han forbindelsen med to af sine tidligere piejemødre,nem

lig frk. Hoffmeyer eller tante Tulle,som hun mere familiært kald

tes, og den nu gamle tante Amalie.

Han havde sans for kunst og havde nogle særlige evner. Han var 

håndsnild og holdt af at tegne. Maleri blev i nogle år en stor 

hobby. Man kan ikke lade være at tænke på,om evner som disse kunne 

være kommet til større udfoldelse under mere normale opvækstkår. 

Trods alt lykkedes det ham ved flid og stræbsomhed at oparbejde 

en fotografisk virksomhed fra en meget svær økonomisk begyndelse 

til stabile kår. Heri var min mor en stor hjælp.

Mors familie er omtalt i kapitlerne 5 og 6.

Hun blev født 27.juni 1886 som den næstældste af snedkersvend Pe

ter Anton Larsens fire børn Peter,Emilie,Valdemar og Ejner.

Som tidligere omtalt var der i slutningen af forrige århundrede 

økonomisk smalhals i en snedkersvends familie med fire børn* De 

boede i forskellige små lejligheder i de tætte beboelseskvarterer, 

der i hast var rejst på Vesterbro og Nørrebro til den nye københavn

ske befolkning,der i disse år strømmede ind fra landet.

Særlig galt blev det,når sygdom meldte sig som i julen 1897 og 

nytåret 1898,da alle fire børn og deres mor på skift måtte indlæg

ges på Blegdamshospitalet med skarlagensfeber og difteritis^Deres 

far kunne umuligt tage fri fra arbejde,så de af børnene,der ikke 

var indlagt,måtte klare sig hjemme og vente på,at deres far kom
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hjem efter en ti timers arbejdsdag til en lejlighed,som de små jo 

ikke havde kunnet fyre op.

Mor blev indlagt med difteritis,der dengang indebar stor dødeligheds

risiko,men blev som nr. to her i landet behandlet med difterise

rum, så hun kom over det< Man regnede med,at hjertet var skadet,men 

det holdt dog i 96 år. Man kan spørge sig,om de større krav,tilvæ

relsen dengang stillede, også gav styrke,eller om det måske var de 

stærkeste,der overlevede . 

Skolegangen foregik i københavnske kommuneskoler,og skolen var et 

tilbud,man skulle gøre r.oget ud af. Skolegang hver dag for alle 

havde den forrige generation jo ikke kendt.

Hun afsluttede skolegangen i Husumgades skole,selv om familien i 

det sidste år var flyttet til Nyhavn 2o. Man kunne jo nok gå på 

sine ben fra Nyhavn til den anden side Nørrebros Runddel i alt 

slags vejr. Værst var det i mørke at skulle passere den lange mur 

ved Assistens kirkegård. Hvis vejret var helt umuligt,kunne hun 

dog få fem øre,så hun kunne tage sporvognen fra Nørrebros Runddel 

til Nørrevold,så hun kun skulle gå derfra og til Nyhavn.

En grund til den lange skolevej var,at Husumgades skole havde 8. 

klasse,og det var den eneste mulighed for videregående skolegang, 

hvis man da ikke kunne betale for sig. Karakterbogen viser,at hun 

gennemgik den fint,og hui fik et ur i flidspræmie.

Så var hun ude af skolen og skulle bidrage til familiens økonomi, 

hvilket de fire søskende nu også havde måttet gøre tidligere i 

form af bud- og barnepigspladser.

Det blev til huslige pladser og til plads i en systue. Det var ik

ke altid let. Man skulle gøre,hvad man fik besked på af dem,der 

stod '’over" en,men man bfev også udnyttet. Der skulle jo præsteres 

noget af en femtenårig,der fik 8 kr. om måneden + kost. Hendes far,
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der bekendte sig til devisen”Gør din pligt og kræv din ret”,måtte 

rykke ud,når det blev for slemt. Men man var også bange for at mi

ste sin plads. Man var i det hele taget bange,ikke bare for at gå 

langs mørke kirkegårdsmure,men især for at økonomien pludselig skul

le vakle. Det stak dybt den gang,før socialdemokratiet havde fået 

magt til at sikre dem,der havde mindst eller intet.

Men så kom hun til en ny arbejdsgiver,og de fandt hinanden. Det var 

Danmarks første kvindelige grosserer Caroline Herding i Pilestræde 

5o. Hun havde en-gros forretning i tændstikker,en meget stor arti

kel i en tid,hvor man både skulle tænde komfurer,kakkelovne,gasblus 

og petroleumslamper hver dag. Hun havde også udsalg af husholdnings

artikler, og i december solgte hun nymodens importeret juletræspynt.

Det begyndte som løs juleassistance,og efter at der som julegave 

var udbetalt langt mere end det aftalte beløb,udspandt der sig føl

gende samtale:”Har De ikke lyst til at komme igen til januar og be

gynde som rigtig elev? - Nej,det kan jeg ikke,for jeg skal brodere 

en kakkelovnsskærm færdig til min mor. - Jamen kunne De så ikke be

gynde hveranden dag?”

Det blev til butiksuddannelse og senere fast ansættelse,indtil mor 

i november 19o7 blev gift. Til ansøgningen om Niels Brocks brudeud

styrslegat føjede frk. Herding:”Frk. Larsen er i Besiddelse af en 

stor Elskværdighed,Flid og Dygtighed,har Forståelse af Penge saale- 

des,saa den Sum der bliver hende betroet,kommer i gode Hænder. Jal 

Jeg tror at kunne udtale,at hvis Hr. Grosserer Niels Brock og Hustru 

havde kendt Frk. Larsen,som jeg kender hende,vilde intet have været 

dem kærere,end at give hende det Legat til Medgiftsudstyr,som de 

har stiftet”. Det var da en personlig anbefaling. Afskeds- og bryl

lupsgaven blev derefter:12 spiseskeer og 12 gafler i ægte sølv,som
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nu er gået videre til sønnesønnerne.

23© november 19o7 blev nine forældre så gift - far med sin værge 

Fritz Steinckes tilladelse,fordi han manglede to dage i at være 

25 år. Det foregik i Holmens kirke og i Nyhavn 2o.

Far havde 1.marts 19o6 ved lån begyndt eget fotografisk atelier 

i Vesterbrogade 56. Det var svært at få det til at gå. Efter kort 

tid flyttedes til Vesterbrogade 2o,hvor der lå et atelier i en 

mellembygning i gården. Her blev jeg født,og det siger noget om 

økonomien,at der ikke ver penge til dåbsfest,hvis ikke en glemt 

sparekassebog med et lille beløb,der havde trukket renter i nogle 

år,var dukket op.

Forretningens økonomi måtte spppleres ved,at mor passede atelieret, 

medens far drog rundt på cykel i Nordsjælland og Skåne og fotogra

ferede familier i gårde og sommerhuse.

I 1913 var der tjent så meget,at der kunne flyttes til et bedre 

beliggende atelier med en bedre bolig i Gothersgade 52. Så begynd

te det at gå. Fotografering af soldater blev gjort til et speciale, 

og beliggenheden var god både for Garderkasernen,Sølvgades kaserne 

og. K^UxM’s soldaterhjen i Gothersgade.

Så kom verdenskrigen 1914-18 med de store og langvarige indkaldel

ser til sikringsstyrelse ti,og selv om den enkelte bestilling ikke 

var stor,var der så mang2,der skulle sende billeder hjem,at det 

virkelig mærkedes som en indtjening. Da der kom penge mellem folk, 

var der også mange civil s,der lod sig portrættere - især om sønda

gen. Det var jo før alle havde eget kamera,og søndagen var ugens 

eneste fridag.

Det var altså slid alle ugens dage,og når arbejdet i mørkekammer 

og arbejdsværelse skulle nås,måtte i disse år natten tages til hjælp 

selv om der var blevet råd til lidt fremmed hjælp. Jeg husker årene
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1916-2o,hvor både far og mor arbejdede til langt ud på natten,me

dens jeg var placeret i en interimistisk seng i et hjørne af ar

bejdsværelset for ikke at være alene i lejligheden,der lå i etagen 

under.

Krone blev lagt på krone,men dog ikke nok til at klare en situa

tion, der nær kunne være blevet katastrofal. Ejendommen Gothersgade 

52 blev til salg i 1917« Skrås overfor boede en fotograf,der ikke 

havde helt så stort held med soldaterfotograferingen. Han havde 

derimod penge og ville nu købe ejendommen for at slippe af med en 

konkurrent. Det blev nogle bevægede døgn,før afgørelsen fandt sted, 

men til sidst trådte sælgerens sagfører til med den manglende sum, 

så far kunne købe ejendommen og slippe for at begynde forfra et an

det sted.

Så fulgte konsolideringens år. Man var blevet husejer,og der blev 

tid til og råd til at unde sig selv en ferierejse og til at købe 

sommerhus.

Arbejdet var ikke længere så hektisk som i krigsårene,men far og 

mor var stadig fælles om det. En eller to gange om ugen var far på 

Gardehusarkasernen på Østerbro,hvor han havde eneret på fotografe

ringjog hvor optagelser af heste i spring blev et nyt speciale.

Fornøjelserne var blandt andet teaterbesøg,i nogle år med abonne

ment i Det kgl.Teater. Da jeg ikke måtte være alene hjemme,betød 

det,at jeg fra tidlig alder fik interesse for teater,og hvad jeg 

ikke fik i de rigtige teatre,fik jeg gennem dukketeater,der dyrke

des med iver som en af fars hobbyer. Det var jo før radio og fjern

syn lagde beslag på aftnerne.

I 1925 blev jeg konfirmeret,og de vanskeligheder,der havde været 

ved min dåb,blev rigeligt opvejet af en fest,hvor familie og venner 

var samlede,og hvor intet manglede.
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I 1932 holdt mine foraldre sølvbryllup,og i 1935 forsvandt jeg 

hjemmefra. Ejendommen i Gothersgade blev solgt,da området skul

le saneres,og en ejendon i Larslejstræde blev købt i stedet. Det 

er en ejendom,der er opført i 1833 for tømmermester og møllebygger 

Fritz Balsløv,og som er optaget i Nationalmusæets fortegnelse over 

bevaringsværdige gamle huse. Her flyttede far og mor hen i 1936, 

og nu er ejendommen overtaget af Claus.

Det blev nu roligere år for dem. De fik blandt den glæde at blive 

bedsteforældre•

I 1942,da atelieret i Gcthersgade måtte nedlægges,tænkte far på 

at holde op,men han var jo kun 60 år og mente ikke,at fritidssys

ler og ejendomsvedligehcldelse kunne fylde hele hans tilværelse. 

Det blev så til,at han åbnede en lille fotografisk forretning i 

Ryesgade på Østerbro. Her var tilstrækkeligt meget at gøre til at 

være beskæftiget og tilstrækkeligt lidt til,at det kunne blive en 

aftrapning.

Det blev nu aldrig en aftrapning i den forstand,at det førte over 

i en pensionisttilværelse.

Efter guldbryllup med fanilien samlet i Larslejstræde i 1957 be

gyndte der at vise sig tjgn på,at far ikke længere var så stærk. 

Vi var traditionen tro samlede hos os juleaften i Lyngby,og far 

passede stadig sin lille forretning,selv om han nu var 75 år.

Der skulle dog ikke gå så mange uger efter jul. Den 18.februar 1958 

ringede mor til Lyngby,a\ far ikke var kommet hjem fra forretningen 

og da vi hastede ind til Ryesgade,fandt vi ham død af et hjerte

slag.

Så begyndte mors mange åi som enlig. Selv om det sad dybt i hende, 

at man aldrig kunne være helt sikker på,om man var økonomisk sikret
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sad. hun dog i trygge kår i lejligheden i Larslejstræde frem til 

den 27.marts 1982,da hun for sidste gang var i den.

Der blev råd til selskabsrejser til Norge og til Comosøen,og der 

blev råd til at stikke lidt penge i fornyelse af de to lejligheder 

i ejendommen,hvor hendes sønnesønner boede.

Selv om det ikke rigtig var hende givet at give udtryk for varme 

følelser,var det hende en stor glæde og betryggelse i nogle år at 

have Niels og Claus boende henholdsvis over og under sig.

Hun klarede sig alene,havde nogle få venner,især Astrid Dyre,som 

hun kom meget sammen med,men efterhånden som årene gik,faldt de 

jo fra. Hun fik i de senere år en vis tilknytning til Vor Frues 

menighed,måske uden at der var tale om noget dybere religiøst,men 

som et holdepunkt.

Hendes 80 års fødselsdag fejredes med familiefest i Lyngby.Da var 

to af hendes brødre døde,og da vi holdt hendes 85 år«. fødselsdag 

i Gentofte,var også den tredje broder død. Den sidste runde fødsels

dag,hvor fire generationer var samlede,blev hendes 9o års dag.

Ved det næste runde år var kræfterne begyndt at slippe op med to 

hospitalsindlæggelser efter det 9o. år,og det kneb meget både med 

syn og hørelse. 95 års dagen fejredes med en snæver kreds hos Niels 

og Lene i Hillerød.

I slutningen af marts 1982 var mulighederne for at klare sig selv 

udtømt,og de sidste fem måneder af hendes liv hengik på Kommuneho

spitalet og på et plejehjem i Charlottenlund. Her fik hun nogle en

kelte gode dage,blandt andre 96 års dagen med børnebørn og oldebørn, 

inden hun stille udåndede den 25.august 1982.



Kapitel lo. Om os selv

er sig om en selv.

Vi er nu nået til det s idste kapitel,og det kommer jo på afgørende

vis til at adskille sig ; fra de øvrige. Det er ikke længere andre og

afdøde,der skal skrives om. Det er os selv,og det er svært at vur-

dere,hvilke træk det ei • af betydning at fremhæve,eller hvilken ind-

flydelse på de næste tc । generationer vi måtte have haft,men man

kan lige så godt opgive et forsøg på at være objektiv,når det drej-

Elses slægt er omtalt i kapitlerne 2,7 og 8.

Else Vibeke Becker fødi es altså i Aalborg 17.august 191o. I de spæ-

de år var hun i Aalborg ; hos sin far,men under moster Matheas omsorg

Moster Mathea var jo p< . den tid også ansat ved Aalborg skolevæsen.

De to voksne,der fik ai isvaret for hendes to første leveår,har,efter

hvad man kan forstå,ikl :e haft noget positivt fornold til hinanden,

og ordningen i Aalborg gik af mange grunde ikke.

Da hun var to år,kom hi .n så til Nexø,og hendes opdragelse var der-

med overdraget til henc .es bedstemor,der da var 71 år,og til moster

Emma,der var 29* Hendes bedstefar døde,da hun var 6 år. Senere blev

hun adopteret af mostez Mathea,men beholdt sit efternavn Becker.

Hun voksede så op i Nea:ø,gik i pogeskole og ikke i kommuneskolen

eller borgerskolen,som dens navn var i Nexø. Sin skolegang afslut-

tede hun i den private realskole. Der var tale om gymnasium,men

skulle man dengang gå i Rønne statsskole»krævede trafikforholdene,
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at man boede i Rønne. Det havde været en nærliggende mulighed at 

bo hos onkel Johannes,men konsulens hus og levevis var nok for 

fremmedartet og foruroligende for en nexøpige.

I barndomsårene i Nexø udvikledes en vældig trang til at færdes i 

det fri. At sidde inde hos bedstemor og moster føltes som indespær

ring, og det var let nok for Else at få kammerater.

Der blev svømmet på Sjylla sammen med barndomsveninden Solvejg 

Kofoed. Svømningen blev også til en omtalt præstation,hvor turen 

gik helt fra havnen ud til Sjylla under behørig ledsagelse af by

ens politibetjent Nibe,der bl .a. så det som sin opgave at inter

essere sig for de unge pigers velfærd.

Der blev løbet på skøjter på Ferskesø og kælket på Klint,og så 

tog man på ture med hele familien,også om vinteren når sneen lå 

i to meter høje mure på hver side af vejen til Årsdale.

Også Elses åbenbare musikalske anlæg blev der mulighed for at ud

vikle både på klaver og violin. Der var jo både flygel og musiklæ

rerinde i huset,men turen gik også til lærere i Rønne,selv om det 

var besværligt at cykle med violinkasse.

Der er ingen tvivl om,at Else var populær i byen. I de første mange 

år i Nexø var det en given ting,at jeg blot var Else Beckers mand, 

og hvis man skal tro den nuværende socialinspektør i Rønne,hvis 

far arbejdede på Nexø Kalkværk,"gik der et sus gennem byen,da det 

rygtedes,at Else Becker skulle flytte til København".

Grunden til denne flytning til "Frøken Barners Hjem for unge Piger" 

i Helgolandsgade var,at hun blev optaget på Zahles seminarium,hvor

fra hun tog lærereksamen i 1932 for det følgende år at uddanne sig 

til gymnastiklærerinde på Statens Gymnastikinstitut.

Det var ikke så mærkeligt,at det blev gymnastik. Hun var en meget
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fin gymnast>hvilket man kunne forvisse sig om ved at se Agnete 

Bertrams bedste hold.

Dette korte rids af Elses barndoms- og uddannelsesår kan på en 

vis måde have idyllens karakter,og det var da også en god opvækst, 

hvor nøjsomhed ikke var en nødvendighed,men en dyd,der skulle læ

res.

Men der var også noget mdet. Else var ofte syg som barn,og i 16 

års alderen efter realeksamen blev det til noget alvorligt. I en 

periode var hun højfebrll med bevidsthedstab. Det er aldrig blevet 

helt klart,hvad det virkeligt var. Man kunne mistænke en hjernein

fektion,men senere undersøgelser har hverken vist tegn på meningi

tis eller encephalitis.

I de følgende år led hun under bylddannelser på halen,der blev o- 

pereret flere gange på ^ucasstifteisen og senest hos Chiewitz på 

Finseninstituttet. Her \ød diagnosen på en medfødt fistel ved kors

benet, Efter den sidste operation i 1935 gik hun i en tid til ambu

lant behandling,fordi såret havde svært ved at læges og stadig måt

te renses for pus. En dag måtte hun imidlertid sige,at nu kunne hun 

ikke komme mere,fordi hun skulle giftes i morgen. Fra den dag op

hørte alle ulemper fra denne lidelse. Det er fristende at tænke på 

noget psycho-somatisk.

Nu var jeg altså kommet ind i billedet. Erindringer om min barndom 

forekommer i kapitlerne 3,4,5,6 og 9«

Jeg blev altså født 11.maj 1911 i Vesterbrogade 2o. Derfra mener 

jeg ikke at have nogen sikker erindring. Da jeg var omkring tre 

år,flyttede vi til Gothersgade 52,og der voksede jeg op og boede, 

til jeg i 1935 blev gifi.

Lejligheden på tredje se 1 havde to stuer til gaden og en stue,et 

kammer og køkken til gården. Kammeret var mit i flere år,indtil
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jeg som ung fik indrettet et værelse på fjerde sal.

Først i 1918 blev der indlagt elektricitet. Når vi kom hjem om af

tenen i mørke,kunne det være uhyggeligt for en lille fyr at skulle 

med helt op på tredje sal ad en trappe,der kun oplystes af et 

"trappelys",en slags vokstændstik i overstørrelse,der lige kunne 

holde sig brændende til tredje sal.

Først i 1932 afløstes retiraden i gården af indlagte toiletter« 

Indtil da vækkedes man en gang om ugen,når "natmændene" bar de fyld

te jerntønder ud til deres vogn og satte tomme tønder ind. Det fo

regik ikke lydløst. Der var nok et tørkloset i et aflukke i entre

en,men det brugtes kun i nødsfald,da det medførte et borttranspor

teringsproblem.

For nu ikke at fortabe mig i enkeltheder vil jeg nævne nogle væsent

lige træk fra min barndomstid.

Jeg blev aldrig ladt alene,og da jeg var enebarn,betød det,at jeg 

altid var mellem voksne. Jeg kunne nok lege i Kongens Have,der lå 

ligeved,men kun når mor eller far eller i en kortere periode "den 

unge pige" havde tid til at gå med. I sommermånederne gennemførtes 

dog,at vi en gang om ugen kørte med sporvogn til Charlottenlunds 

"Fluepapir",sådan at det hveranden gang var mor,der tog med,og hver- 

anden gang far. Den,der ikke havde været med om eftermiddagen,hente

de os så senere med medbragt aftensmad.

Det betød også,at hvis vi var inviteret ud om aftenen,blev jeg taget 

med. Aftenvisitter dengang var som regel ensbetydende med kaffe

bord med mange slags kager,efter at man havde spist aftensmad hjem

me. Følgelig medførte det,al jeg ofte blev transporteret sent hjem 

i sporvogn i mere eller mindre sovende tilstand.

Endelig betød det som nævnt,at jeg tidligt blev taget med i teater. 

Det var på den ene side spændende,men på den anden side kunne det
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også medføre onde drømne,når der i Casinos folkekomedier var ble

vet skudt i ”Gøngehøvdingen”,eller når Fagin i ”Oliver Twist” hav

de været alt for uhyggelig.

Noget andet væsentligt var,at det udtalt og uudtalt lå i luften, 

at jeg skulle have en roligere barndom,end far havde haft,men at 

skolen var noget,der skalle klares. Den højere uddannelse,der ik

ke var blevet forrige generation til del,skulle jeg indhente.Helst 

skulle jeg blive læge for at stå mål med fars storebror.

Jeg startede i Sølvgades skole den 1.april 1918 hos en gammel læ

rerinde med fodsid kjol s,højhalset bluse med hvid pibekrave og 

glatskrabet hår med midterskilning. Jeg kunne læse,da jeg kom i 

skole,for jeg var tyvstartet i Kildebrønde skole under ophold hos 

mine erstatnings-f arf or<sldre Dyre.

Det gik godt,og efter f:.re år i grundskolen bestod jeg optagelses

prøven til mellemskolen,, Jeg kom i Skolen ved Nyboder,da der ikke 

var mellemskole i Sølvgade,og jeg var vist nok i alle fire år i 

mellemskolen den bedste i klassen.

Dans dyrkede jeg også. Ker skulle jeg også helst være den bedste. 

Der er vel en sandhed i visse dybdepsykologers opfattelse af,at 

drenge,der er genstand for moderens udtalte beundring,ikke behøver 

at blive Guds bedste bøin,men ofte er dem,der fører an i præstations- 

ræset.

Resultatet af denne hensyntagen og ansporing blev vel,at jeg var 

ganske afhængig af mine forældre,og at jeg af andre kunne opleves 

som ulideligt forkælet ikke blot af dem,men som ældste barnebarn 

også af mine bedsteforældre.

Fremover skulle det blive sværere at klare sig i præstationsræset. 

Jeg skulle naturligvis i gymnasiet,og det skulle helst være Metro- 

politanskolen,som for øvrigt var den nærmest beliggende. Der skul-
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le den gang en særlig optagelsesprøve til,hvor jeg blandt andet 

blev gennemeksamineret i tysk af lektor Hjejle,men jeg kom da ind. 

Og hvad så?

Det var naturligvis en god skole,hvor en modtagelig alders møde 

med store personligheder som Karl Hude og Hartvig Frisch fik be

tydning. Men det var jo også det forsømte forårs skole.

At komme ind som den ene af tre kommuneskoleelever i en fasttøm

ret klasse var ikke let. Kravene var andre. En klasse,hvor næsten 

alle var dygtige og nogle meget dygtige,var noget andet end jeg var 

vant til. Klassekammeraternes sociale placering kunne også gøre det 

svært at gøre sig gældende. Det angreb en måske lidt for let erhver

vet selvtillid.

I 1929 tog jeg en skikkelig studentereksamen og lod mig immatriku

lere som stud.mag. med dansk som hovedfag og tysk som bifag. Her 

kom jeg for alvor i forbindelse med min gymnasiekammerat Niels 

Helweg-Larsen,der også læste dansk. Det blev til et livslangt ven

skab,men om os begge gjaldt det nok,at vi -unge som vi var,lige knap 

og nap atten år - havde svært ved at mobilisere den stadighed,et 

studium kræver. Hos mig var der meget,der trak bort fra studier: 

tidens radikale rørelser og teater. Det blev til optræden på Stu

denterscenen og til læseøvelser hos Thorkild Roose. Det blev ikke 

rigtig til noget,og i 1931 skar jeg igennem og gik to år på Blå

gård seminarium for at blive lærer i 1933«

Det første år fik jeg stilling på den grundtvigske privatskole i 

København Gregersens skole og tjente her ved ekstratimer så meget, 

at det kunne financiere et studieophold i England i 1934.

Ved hjemkomsten fik jeg timer ved Lyngby-Taarbæk skolevæsen og 

dets aftenskole,og ved aftenskoleafslutningen i 1935 traf jeg en 

kollega i en iøjnefaldende selskabskjole og ledsaget af en ung of-
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ficer: Else Becker. Båc.e kjole og officer tilskyndede til angreb.

Den 26.september 1935 blev vi viet på Københavns rådhus og flyt

tede i efterårsferien ind i en tre værelses lejlighed på Emil Pi

persvej 16 i Lyngby. Dermed begyndte et nyt afsnit af vor tilværel

se, som foreløbig har varet i 40

Nu gjaldt det for os begge om at opnå fast ansættelse i Lyngby- 

Taarbæk kommune. Der var vanskeligheder. Jeg havde givet udtryk 

for mere radikale synsjunkter,end det passede skolekommissionen, 

og vi havde jo giftet c s,og gifte kvinders selverhverv var ikke 

i praksis god socialdenokratisk politik,selv om det vel var det 

i teorien. To sammenbragte indtægter havde man ikke forståelse 

for i en tid med den alvorligste arbejdsløshed,landet havde op

levet. Ved gode kræfteis hjælp - Danmarks Lærerforening og overlæ

rer Pedersen - lykkedes det dog at opnå ansættelse,der for Elses 

vedkommende varede til 1.september 1975 og for mit til 1.april 

1951.

Så fulgte årene ved Engelsborgskolen,som vi begge havde glæde af. 

Vi kunne lide at undervise. Skolevæsenet udvidedes meget i disse 

år,da kommunen ændrede karakter og blev en københavnsk forstad. 

Det betød tilgang af mange unge lærere,og vi kom ind i en kreds 

af jævnaldrende kolleger,som vi stadig har forbindelse med. Sær

lig betydning fik vort forhold til overlærer Pedersen,der i Aal

borg havde været chef både for Elses forældre og for moster Mathea. 

Han var en skoleleder over gennemsnittet,der inden årene i Lyngby 

havde ydet en stor indsats i lærernes organisationsarbejde. Vort 

forhold til ham var præget af gensidig respekt,men det blev også 

et personligt venskab trods aldersforskellen.

Samværet med kolleger blev til festlige stunder,der godt kunne
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give sig udslag i ungdommeligt fjas med klatren på gesimser og 

lignende.

Men der var jo også arbejdet. Else var en meget dygtig pædagog. 

Det var en lyst at se hende gennemtræne et langboldhold til en så

dan fuldkommenhed,at det kunne klare sig i nordsjællandske områ

deturneringer. Også i arbejdet med læsesvage var hendes indsats 

betydelig,måske ikke så meget i kraft af raffineret metodik som i 

kraft af et stort engagement i børn og forældre.

Det var i de år i 4o'erne og 5o’erne,hvor specialundervisningen 

for alvor udviklede sig. For mit vedkommende blev det også arbej

det med de læsesvage,der gik hånd i hånd med det nye pædagogisk

psykologiske studium ved Københavns universitet,som jeg afslutte

de med at blive cand.psych. i 1947 på det første ordinære hold.

skolearbejdet er dog ikke det eneste,der er at berette om fra dis

se år. Først og fremmest blev vore sønner født. Juleaften 1938,da 

Niels blev født,blev en juleaften,der altid i mindet vil adskille 

sig fra alle andre. Næste gang syntes vi ikke,det skulle være ju

leaften,men det var nær blevet det. Den 19.december 1942 tog vi 

en tur i skoven op og ned ad bakker,og Claus blev født den 2o. 

Noget af det første,der skete,efter at Niels var født,var,at vi 

skaffede os mere plads,så vi kunne have en ung pige. I februar 

1939 flyttede vi til Buddingevej 21B,hvor vi med en vis bekymring 

havde betalt 23.500 kr. for et rækkehus.

Her blev drengenes barndomshjem,hvor de boede til de flyttede hjem

mefra. Det var her Niels legede med Claus Fenger og ”Pyl”,og hvad 

de hed. Det var her,Claus lavede konstruktioner af havemøbler og 

andet,der berettigede naboen Elvius* tidligere omtalte konfirmati- 

onsrefrain. Det var her der senere kom gymnasie-,seminarie- og 

1andbrugssko1ekammerater.
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Men det var også her,v L havde vanskeligheder at slås med. Vi var

ikke ret gode til at h Dlde os fri af sygdom. Drengene led under

hyppige forkølelser og luftvejskatharer. Claus havde en alvorlig

omgang med mellemørebe hændelse i 1945»der i de tilstundende befri-

elsesdage førte til ho spitalsindlæggelse,hvor endelig mæslinger

slog igennem.

I 1947 måtte Else tage hjemmefra i en længere periode for at søge

helbredelse på Dianalund. Imens læste jeg til eksamen,og Niels og

Claus boede henholdsvi s hos tante grete og onkel Niels og hos El-

vius.

Senere blev Bodil Farup den faste støtte,først som den meget dyg-

tige psychoterapeut og i de sidste år som hele familiens ven.

Gennem Bodil Fårup kom Else i forbindelse med Meyer-Radon,der til

trods for,at hun var 3 7 år,og han kun arbejdede med professionelle

pianister,optog hende som elev. Der var noget at arbejde videre

med,mente han. Den mus ikalske udfoldelse blev både til gavn og

glæde for Else,selv om øvelserne ikke altid var til samme glæde

for husstanden.

Efter Bodil Farups sørgelige død i 1967 har Else med energi arbej-

det videre med sig sel v. Det har ikke været let på den ene side at

være et udadvendt,energisk,kontaktsøgende og kontaktskabende men

neske og på den anden side at skulle bekæmpe indre kræfter,der

trækker i retning af uro,oplevelse af at blive svigtet og somati-

ske spændinger og lide Iser. Selv med to psykologer i familien har

det måske været svært at opnå forståelse. Det tidlige modersavn

har nok spillet sin ro Ile her.

Også udefra kommende begivenheder greb ind i årene på Buddingevej, 

nemlig krigen og den tyske besættelse af Danmark. Det gik sådan,at
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jeg blev formand for Dansk Ungdomssamvirke i Lyngby-Taarbæk. Det 

var en sammenslutning af mange ungdomsforeninger,der med Hal Koch 

som den store inspirator søgte at opbygge en samling om dansk demo

krati imod de nazistiske ønsker. I 1981 skrev jeg en redegørelse 

herom til Lyngby-Taarbæk kommunes byhistoriske arkiv. Derved genop

stod billedet af denne tid,der var en ond tid,men på sin vis også 

en stor tid med et kammeratskab,der bandt på tværs af alt,hvad der 

ellers kunne skille,og som samlede sig om nogle menneskelige og e- 

tiske værdier,som man anså for umistelige. Det var et kammeratskab, 

der fostredes af et ydre pres,men som man godt kan gribe sig i at 

ønske at opleve engang igen.

I 1951 fik jeg min nye stilling i socialministeriet som konsulent 

for børne- og ungdomshjemmene. Det gav helt nye opgaver. Der var 

ikke alene tale om rådgivende virksomhed over for institutionerne 

og for enkelte børn og unge,men også indadtil over for ministerium 

og styrelse. Efterhånden kom jeg mere og mere ind i statsligt ud

valgs- og kommissionsarbejde,senest som formand for det ene af 

Børnekommissionens udvalg. Denne side af virksomheden førte også 

ud i international sammenhæng.

Jeg synes selv jeg havde glæde af denne stilling,hvor jeg blandt 

andre fik et nært og venskabeligt samarbejde med Holger Horsten 

og H.C.Rasmussen,og jeg fik vel også realiseret nogle ideer. 

Samtidig var der bud efter mig fra Dansk Psykologforening,først 

som hovedredaktør af Nordisk Psykologi og i perioden 1952-57 som 

foreningens formand.

Lå der i disse funktioner en higen hen mod noget,jeg kunne,eller 

en flugt fra fordybelse på de indre linjer? Det blev jo f.eks. al

drig til noget større videnskabeligt arbejde. Jeg var nok bedre
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som igangsætter og

venner og kolleger

ledur. Hvordan jeg har klaret dette,var nogle 

så venlige at fortælle mig i skriftet "Perchs 

verden" til min 7o års dag.

I 1968 brød vi op fra Lyngby og flyttede til Resedavej 14 i Gen

tofte. Denne flytning kom på ved lidt af et tilfælde,men måske 

markerede den også,at sidste del af vor tilværelse var ved at be

gynde. Vore sønner var flyttede hjemmefra og blev i de nærmest føl

gende år gift,og vi ville gerne bo på en lidt roligere vej og slip

pe at have første sal.

Selv om der i de første år på Resedavej var opgaver nok på vore to 

arbejdssteder,var det alligevel en ny fase,der var begyndt. Først 

og fremmest blev vi bedsteforældre med alle de glæder og det lyst

betonede besvær dette medfører.

Hvad er det egentlig,cer gør det til en overrumplende glæde at bli

ve bedsteforældre? Er det en forvisning i ældre alder om en fort

sættelse ud over den grænse,der er sat for en selv? Mon ens børne

børn helt kan forstå,hvor meget de har betydet? Selv om Elses lyst 

til udenlandsrejser er meget begrænset,fartede vi dog i arene 1971- 

74,da Claus var ansat i FAO,rundt først til Rom,så to gange til

Algier og en gang til Teheran for at kunne være sammen med vort 

første barnebarn Michael. Kasja har vi jo i højere grad haft om 

os i Danmark.

Der er noget godt i a- opleve»hvordan man helt uden forbehold ger

ne vil gøre noget for nogle små mennesker,der står en nær. Desvær

re rammes man så også af tanken om,hvad man i de yngre år med man

ge gøremål måske forsømte over for sine egne børn.

På Resedavej fejrede vi også vore 60 pg 7o års dage,og vi fejrede 

moster Annas og mors pndnu højere runde fødselsdage
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Der kommer dog også en kreds af yngre kolleger,som vi lykkeligvis 

hver især har fået forbindelse med,og gamle elever,som vi har beva

ret forbindelsen med.

Så fulgte vor afgang fra aktiv tjeneste i henholdsvis 1975 og 1978. 

For mit vedkommende har der heldigvis stadig været opgaver med til

knytning til mit fag både her og uden for landets grænser.

For Elses vedkommende betød Resedavej,at hun ikke blot fik en,men 

to haver at passe og glæde sig over,når det spirer og gror.

Vi er ikke unge længere,om ikke på andet mærkes det på kropsfunk

tionerne,men vi kan da stadig hver på sin vis - og med større hen

syntagen i den indbyrdes arbejdsfordeling - "cultiver nos jardins".

Litteratur H.C.Rasmussen m.fl.sPerchs verden. Socialstyrelsen 11. 
maj 1911.



Kapitel 11. Afslutning

og de næste skal skrives af vore børn og børnebørn.

Nu har jeg nedskrevet, hvad jeg i øjeblikket ved om vor slægt.

Måske dukker den tanke op hos vore børn og børnebørn,at I gerne

ville spørge nogle af de mange Perch’ er,Kiær’ er, Larsen’ er,Erth.T

mann’er og Ecksteen’er ,der har passeret revy: Hvordan har I givet

evner,tanker,tilskynde

at leve vort liv på?

Iser,muligheder videre,og hvad I givet os

Forhåbentlig findes lidt af svaret i de linjer eller mellem nogle

af de linjer,der er skrevet her.

Mon ikke hver generati on har gjort det så godt,de kunne ud fra

forudsætninger,der ble 

herre over?

v givet dem,og som de ikke altid selv var

Er noget forsømt,kunne noget være anderledes,noget være bedre?

Uden tvivl,men der fø] ger kapitler efter de ti,der er skrevet her



Stamtavler over Poul Werner Perchs lige linje

1, Perch

4 gange tip: Christen Perch 
16.. - 17..

3 gange tip: Jens Christensen Perch + Maren Jensdatter Bay 
17o8 - 1776 1729 - 1775

2 gange tip: Jens Bay Perch + Margrethe Elsebeth Adolph (2) 
1751 - I800 1755 - 1029

tipoldeforæ: Niels Brock Perch + Axeline Christine Henriette Holm (3) 
1788 - 1851 1792 - 1877

oldeforældr: Peter Henrik Albert Perch + Eline Vilhelmine Kiær (5) 
1817 - 1871 1828 - 19o3

farforældre: Albert Vilhelm Perch + Emma Dorthea Bremer (7) 
1851 - 19o5 1856 - 1924

forældre: Harald Perch + Anna Emilie Margrethe Larsen (8) 
1882 - 1958 1886 - 1982

2♦Adolph

3 gange tip: Christen Jacobsen Adolph + Hansine Anna Maria Zart 
17o9 - 1767 1711 - 178o

2 gange tip: Margrethe Elsebeth Perch f. Adolph (jfr. 1)

3»Holm

3 gange tip: Axel Jacobsen Holm + Kirstine Jensdatter
17.. - 17.. 17.. - 17..

2 gange tip: Jens Axel Holm + Inger Maria Eleonora Abel (4) 
176o - 18o7 1765 - 1792

tipoldemor : Adeline Christine Henriette Holm (jfr. 1)
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4» Abel

3 gange tip: Albert A
17.. - 1

bel + Antoinette Marie Ebbesen
7.. 1737 - 18o9

2 gange tip: Inger Ma rie Eleonora Holm f. Abel (jfr. 3)

5. Kjær

tipoldeforæ: Anders L
1793 - 1

auritzen Kiær + Anna Cathrine Petersen (6) 
853 18ol - 1881

oldemor: Eline Vi Ihelmine Perch f. Kiær (jfr. 1)

6» Petersen

4 gange tip: Peter va 
17..

n Beyrholm

3 gange tip; Skipper 
17.. - 1

Peterssøn
7..

2 gange tip: Lave Ern
1774 - 1

st Petersen + Ellen Friis
833 178o - 1816

tipoldemor: Anna Cat hrine Kiær f. Petersen (jfr. 5)

7> Bremer

oldeforæld: Dietrich
18.. - 1

Bremer + Sofia Abrahamsen
8.. 18.. - 18..

farmor: Emma Dorthea Perch f. Bremer (jfr. 1)

8. Larsen

oldeforæld: Snedkerm
18.. - 1

2ster Larsen 
371

morforældr: Peter An
1859 - 1

ton Larsen + Karen Kirstine Pedersen (9) 
?27 1859 - 195o

mor: Anna Emi Lie Margrethe Perch f. Larsen (jfr. 1)
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9* Pedersen

oldeforældre: Peder Pedersen + Ane Margrethe Hansen (lo) 
18.. - 18.. 1844 - 1925

mormor: Karen Kirstine Larsen f. Pedersen (jfr. 8)

lo. Hansen

tipoldefar: Hans Andersen 
18.. - 18..

oldemor: Ane Margrethe Pedersen f. Hansen (jfr. 9)



(5)

Stamtavler over Else IVibeke Perch f. Beckers lige linje

1, Becker

oldeforældre: Jacob I ecker + Charlotte Juliane Roos

farforældre: Ernst 1 
1834 -

ecker + Anne Christine Jacobine Peters (2) 
1925 1845 - 1910

forældre: Hans Fe 
1876 -

ter Becker + Thyra Marie Erthmann (3) 
1935 I880 - 1910

2C Peters

oldeforældre: Hans Pc ters + Anna Krebs

farmor: Anna Cl .ristine Jacobine Becker f. Peters (jfr. 1)

3» Erthmann

tipoldeforæl: Andrea: 
1761 -

i Erthmann + Karen Kirstine Erthmann 
1824 178o - 1846

oldeforældre: Lars Ji
1797 -

tul Erthmann + Johanne Margrethe Gierow (4) 
1855 I806 - 1889

morforældre: Freder: 
184o -

.k Juul Erthmann + Mathea Kathrine Ecksteen 
1916 1841 - 1925

mor: Thyra i larie Becker f. Erthmann

4o Gierow

tipoldeforæl: Joachii: 
1761 -

1 Jacob Gierow + Johanne Hall
1825 1775 - 1859

oldemor: Johann■! Margrethe Erthmann f. Gierow (jfr. 3)
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5* Ecksteen

6 gange tip: Michel von Eckstein 
16.. - 1673

5 gange tip: Mathias von Eckstein + Anna Marie Willers 
16.. - 1678

4 gange tip: Charlotte Amalie von Eckstein + Hans Mathias von Fischer 
1671 - 175o 1665 - 173o

3 gange tip: Charlotte Louise von Fischer + Caspar Andreas Camper 
17o7 - 1789 1717 - 1749

2 gange tip: Matias Eichsteen + Karen Kirstine Jensdatter 
1743 -

tipoldeforæ: Casper Eichsteen + Barbara Michelsdatter 
177o -

oldeforældr: Mathias Kasper Ecksteen + Gertrud Kathrine Kofoed 
18o9 -

mormor: Mathea Kathrine Erthmann f.Ecksteen (jfr. 3)



Navneregister

Adolph,Anna Maria f, JJart 7
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