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Forord
Anebogen for min far er baseret på slægtshistoriske undersøgelser fra flere kilder.
Min far, Johs. Thorborg, gjorde et betydeligt forarbejde. Han skrev også sine erindringer og efterlod sig desuden en betydelig
samling af slægtsbreve og billeder som han havde arvet eller selv havde gemt. Desuden kunne han trække på flere slægtshistoriske
arbejder.
Foruden Thorborg og Levinsen er familienavnene Bøttger, Schmidt og Roedsted centrale.
Først Thorborgslægten:
Min farbror, Holger Thorborg, fik således i 1935 Personalhistorisk Institut til at udarbejde en anetavle for sin far Jens Thorborg,
nedenfor omtalt som "kredslægen". Denne indledes sådan:
"Alle Anetavlens Linier er fulgt saa langt tilbage, det har været muligt at komme v. hj. af de bevarede Kilder. Barrit Kirkebog
begynder 1745, og alt er ført mellem hinanden (døbte, viede, begravede, konfirmerede og trolovede), altsaa uden Sondring forsaavidt
angaar Tiden før 1814. Alle Anerne hørte hjemme i Barrit sogn, og disse Bønder havde hjemme under Barritskov Gods, hvis
Skifteprotokol først begynder 1817. Alligevel er det lykkedes at faa en Del frem, og som det vil ses, er de to Bedsteforældre i Slægt
med hinanden - med en Generations Forskydning. Kredslægens Morfars Mor er en Søster til Kredslægens Farfar, saaledes at de
samme Aner optræder to Gange. Saadant Anetab forekommer hyppigt, naar alle Forfædre har boet i det samme Sogn.
I Almindelighed bemærkes, at de i de ældre Kirkebøger anvendte latinske Dagebetegnelser er omregnet til Kalenderdata.
Vielsesindførslerne er for Tiden før 1814 meget mangelfulde, men hvor Aaret har kunnet skønnes, fx efter det første Barns Fødsel,
er det sat i en Parentes.
M.h.t. navnet Thorborg har der været anstillet indgaaende Undersøgelser om dette Navns Oprindelse og Betydning .[På dette som
på andre punkter har en senere gårdundersøgelse af Viggo Nielsen, Kjellerup, vist nye resultater. Gårdnavnet er ældre end familien,
og Christen Nielsen er den første af slægten på gården]. I Familien her ses Navnet første Gang at være anvendt c. 1845 og har
været navnet paa den Gaard, som Kredslægens Far vel nok paa denne Tid overtog efter sin Svigerfar, Gaardmand Jens Pedersen
[sic!]. Ved at følge Folketællingerne findes Navnet igen 1834, da der i Barrit nævnes en Peder Jensen Thorborg, 56 aar gammel.
Han har sikkert intet med nærværende Familie at gøre. Han nævnes ikke 1840, og han er ikke død i Barrit. [Han var fæster på
"Thorborg" 1806-36 og er sikkert død i Barrit]. Hvad der har givet Anledning til, at Deres Farfar (Kredslægens Far) kalder
Gaarden Thorborg, er ikke klart [sic!], men der er ingen Tvivl om, at det er Personen, der har faaet tillagt Navnet efter Gaarden.
Det var paa den Tid meget almindeligt, at man gav sin Gaard et Navn, som da alm. hæftedes til Gaardejerens Efternavn. Ved
Kredslægens Fars Død staar der da ogsaa i Kirkebogen: Christen Nielsen, Sognefoged, Thorborg.
Hvad Navnets Betydning angaar, har Instituttet talt med særlig kyndige paa dette Omraade, der afviser den Mulighed, at Navnet
skulde være af holstensk eller nordtysk Oprindelse, som fx. de plattyske Navne (Thorstraten, Thormöhlen, Thorbrögger etc.).
Endelsen vilde her baade paa høj- og plattysk være -burg eller mulig -burch, idet Endelsen -borg ikke kendes paa tysk. Det hævdes,
at Betydningen ret og slet er "Thors Borg", og Navnet er saaledes af ren dansk Oprindelse ligesom Thorlund, Thorbjerg etc."
[Anetavlen findes i to eksemplarer, hvoraf det ene er i min besiddelse].
Levinsenslægten er grundigt oplyst af fars halvfætter Carsten Levinsen (1880-1962). Han skriver i sin indledning fra 1958:
"De efterfølgende slægtsoplysninger er en omskrivning og videreførelse af den i 1861 udgivne stamtavle over familien Levinsen,
hvilken så vidt vides er udarbejdet af min farfar pastor Carsten Levinsen, f. 1812 d. 1873.
Oplysningerne har vanskeligt kunnet samles som en fortsættelse af 1861 stamtavlen, da det vilde blive for uoverskueligt i dennes
system, derfor er stamtavlen med tilføjelser omskrevet efter et andet system, der forekommer undertegnede lettere at tyde.
Slægten Levinsen har sit hjemsted i egnen sydøst for Randers (Hørning og omliggende sogne), hvor den har levet i de sidste 300 år.
Hvorfra navnet stammer vides ikke med sikkerhed, men i fortegnelsen over personer, der skal betale ekstraskat, nævnes en Levin
Christoffersen, boende i Hørning sogn år 1700, og fra ham kan navnet stamme enten ved familieforhold eller ved tjenesteforhold; på
det første tyder at Peder Levinsøn, f. 1685 d. 1763 lader sin søn døbe Levin og sin 3' søn Christopher, så det er nærliggende at
mene, at Peder Levinsøn er søn af Levin Christophersen.
Nærværende arbejde gør ikke fordring på at være udtømmende, der er mange steder, hvor forbindelsen glipper, men skulle alt med,
blev det næppe nogensinde færdigt; jeg skriver derfor ned nu, hvad jeg har kunnet samle sammen og håber så, at yngre kræfter vil
fortsætte og føje til, hvor det tiltrænges."
Den opgave har hans dattersøn Per Geert Nielsen f. 1952 og bosiddende i USA påtaget sig. Desuden har han lagt den meget
omfattende slægtsoversigt på nettet i Geni-programmet.
Jeg er således i besiddelse af et ganske omfattende familiearkiv fra begge slægter, og den efterfølgende anebog er resultatet af flere
års arbejde som for en stor del har bestået i at plotte oplysningerne fra diverse optegnelser og bøger ind i et slægtsprogram på
computeren. Desuden har jeg flittigt benyttet mig af internettets muligheder for at finde slægtsoplysninger. Hovedkilderne her har
selvfølgelig været de digitaliserede kirkebøger og folketællinger. Som bosat på Bornholm har jeg derimod ikke haft mulighed for at
foretage egentlige arkivstudier. Der er ganske givet mere at hente i godsarkiver, skifter, retsprotokoller og lignende steder. Stort set
kan jeg følge alle fars aner 5-6 generationer tilbage, når jeg starter med vores to børn. Men det er selvfølgelig morsomst, når det ikke
blot er navne og årstal vi kender. Udlændinge forekommer ikke før i nutiden hvor vores barnebarn, Albas, far er fra Ecuador og
Hjørdis' kærestes far kom til Danmark som ungarsk flygtning i 1956.
I det følgende omtaler jeg slægtsgrenene i samme rækkefølge som computerprogrammet, dvs. generationsvis. Først mine forældre
sådan at manden tages først og hustruen næst. Så følger de 4 bedsteforældre og dernæst oldeforældregenerationens 8 personer. Og
så fremdeles indtil 3 x tipoldeforældrene. Her stopper jeg, men for nogle slægtsgrene kunne jeg fortsætte længere tilbage.
Slægtsprogrammet Legacy som jeg har benyttet giver mulighed for at skelne mellem "biografier" og "forskning". Jeg har valgt at
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fravælge mine mange forskningsnotater og kildehenvisninger i den foreliggende anebog. Men de findes lagt ind i programmet på min
pc.
Mth. standardoplysninger om de biograferede personer er sådan et program lidt stift. Det virker sprogligt uformuende, men sådan
er det altså.
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Introduktion
Min farfars slægt stammer fra Barrit sogn i Bjerre herred. Hans aner var alle fæstebønder under
Barritskov gods, indtil min oldefar, Christen Nielsen Thorborg, først i 1850erne købte
Thorborggården til selveje i forbindelse med fæsteafløsningen på godset. Han døde temmelig ung,
men han var en selvstændig og initiativrig gårdmand der også havde udsyn og social ambition til at
lade en af sønnerne, min farfar Jens Thorborg, studere til læge i Kbh. En anden af sønnerne, Niels,
førte gården videre, mens Jens blev læge i Hornsyld hvor far og hans søskende voksede op. Hans
ældre søskende var ved deres død alle veletablerede gårdmandsfolk på egnen.
Farmor stammede også fra Bjerre herred. Hendes far hed Anton Levinsen og var godsforvalter på
Rosenvold. Hendes mor var datter af Barritpræsten Rasmus Bøttger og datter af den sagnomspundne
og egenmægtige godsforvalter Frederik Christian Schmidt på Barritskov. Det var ham der havde sikret
det gode kald for svigersønnen i Barrit præstegård, og præsteparret var for deres del naboer og
nærtstående præstepar for Christen Nielsen Thorborg. Forbindelsen mellem den nybagte læge og
godsforvalterdatteren havde således en familiemæssig baggrund, men hun følte sig hævet over sin
ægtefælles bondske familie.
Udbrudsskikkelsen fra gårdmandsmiljøet i Levinsengrenen var Anton Levinsens far Henrik Levinsen.
Han var vanskabt fra fødselen og blev derfor lærer. Han døde ung, men hans 8 børn kom ved gode
menneskers og hinandens hjælp godt i vej.
Bøttger'ne stammede fra København. En søster til Rasmus Bøttger var gift med slotspræsten Sophus
Zahle og mor til Natalie og Peter Chr. Zahle.
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Tavle nr. 1

Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1

32 Niels Rasmussen
f. 1680
33
8 Niels Rasmussen
f.
34
f. 1755
s. Barrit
f.
17 Maren Rasmusdatter
g. 25 Maj 1793
f. 1718
35
s. Barrit
d. 1776
f.
d. 10 Dec. 1836
s. Barritskov
36 Rasmus Rasmussen
f. 1698
18 Rasmus Rasmussen
f. 1736
37 Marie Sørensdatter
d. 1786
9 Karen Marie Rasmusdatter
f.
38
f. 1767
s. Barrit
f.
19 Anne Christensdatter
d. 15 Feb. 1833
f. 1739
39
s. Barritskov
d. 1800
f.
40
f.
20 Peder Rasmussen
f. 1747
41
d. Apr. 1805
10 Jens Pedersen
f.
42 Rasmus Nielsen
f. 1785
s. Barrit
f. 1719
21 Anne Katrine Rasmusdatter
g. 11 Dec. 1813
Maren Rasmusdatter
f.
1753
43
s. Barrit
d. Efter 1801
f. 1718
d. 2 Feb. 1863
s. Overbarrit
44 Morten Jørgensen
Jørgen
Mortensen
f. 1702
22
f. 1732
45
d. 2 Maj 1799
11 Karen Jørgensdatter
f.
46 Jens Hansen Smed
f. 1787
s.
f. 1709
23 Birthe Jensdatter
d. 25 Dec. 1869
Karen Andersdatter
f. 1746
47
s. Overbarrit
d.
f.
48 Peder Levinsøn
Niels
Pedersen
Levinsen
f. 1685
24
f. 1732
49 Margrethe H Lensch
d. Jun. 1795
12 Henrik Nielsen Levinsen
f. 1700
50 Niels Hedegaard
f. 31 Jan. 1782
s. Gundestrup, Hørning, Randers~ 25 Ane Nielsdatter Bygballe
f.
g. 8 Apr. 1807
f. 4 Aug. 1755
51
s. Holbæk kirke
d. 1830
f.
d. 8 Jul. 1832
s. Holbæk ved Randers
52
f.
26 Jens Sørensen
f. 1749
53
d. 16 Apr. 1829
13 Ane Kirstine Sørensen
f.
54
f. 6 Apr. 1782
s.
f.
27 Ane Thygesen Pedersdatter
d. 13 Jan. 1849
f. 1750
55
s. Hørsholm
d. 1812
f.
56 Peter Christian Bøttger
f. 1735
28 Melchior Bøttger
f. 1771
57 Anna Catharina Bennick
d. 1844
14 Rasmus Hansen Bøttger
f. 1735
58 Rasmus Hansen
f. 28 Sep. 1806
s. Kbh.
f. 1741
29 Frederikke Marie Hansen
g. 26 Okt. 1834
Beate Wilhelmine Thillerup
f.
1776
59
s.
d. 1839
f. 1751
d. 6 Jul. 1884
s. Havnegade, Horsens
60 Jørgen Schmidt
f. 1750
30 Friderich Christian Schmidt
f. 15 Jun. 1780
61 Anna Kirstine M Jensen
d. 10 Nov. 1853
15 Eleonora Christine Schmidt
f. 1754
62 Michel Roedsted
f. 24 Feb. 1813
s. Barritskov
31 Christine Margrethe Roedsted f. 1764
d. 8 Feb. 1875
f. 1791
63 Eleonora Christine Bruun
s. Barrit præstegård
d. 29 Maj 1863
f. 1770
16 Rasmus Nielsen
f. 1719
d. 1782

4 Christen Nielsen Thorborg
f. 7 Maj 1812
s. Barritskovby
g. 10 Jun. 1843
s. Barrit kirke
d. 8 Jan. 1867
s. Thorborg, Overbarrit

2 Jens Christensen Thorborg
f. 23 Mar. 1850
s. "Thorborg", Overbarrit
g. 10 Sep. 1880
s. Stouby kirke
d. 5 Apr. 1932
s. Sct. Josephs hospital, Kbh.

5 Ane Jensdatter
f. 3 Jun. 1818
s. Overbarrit
d. 9 Mar. 1906
s. Thorborg, Overbarrit

1 Johs. Thorborg
f. 6 Okt. 1896
s. Hornsyld
g. 5 Jun. 1926
s. Sct. Nicolai, Svendborg
d. 13 Okt. 1992
s. Gentofte amtssygehus
æf. Grete Fog
6 Anton Levinsen
f. 13 Dec. 1819
s. Holbæk ved Randers
g. 28 Apr. 1857
s. Barrit kirke
d. 7 Apr. 1897
s. Kbh.

3 Agnete Marie Levinsen
f. 5 Nov. 1861
s. Rosenvold
d. 11 Feb. 1951
s. Gentofte

7 Alvilda Lovise Bøttger
f. 15 Nov. 1836
s. Barrit
d. 28 Aug. 1918
s. Kbh.
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1. Generation
1. Johs. Thorborg, søn af Jens Christensen Thorborg og
Agnete Marie Levinsen, blev født den 6 Okt. 1896 i Hornsyld, blev
døbt den 29 Okt. 1896 i Nebsager kirke, døde den 13 Okt. 1992 på
Gentofte amtssygehus i en alder af 96 år, og blev begravet den 19 Okt.
1992 på Mariebjerg kirkegård, Lyngby. Et andet navn for Johs. var
Johannes Levinsen Thorborg.
Biografi: Min far, Johannes Levinsen Thorborg, blev opkaldt efter
præsten og salmedigteren Johannes Levinsen (1853-84) som var min
farmors beundrede fætter. Hjemmet var stærkt præget af Indre
Mission, og børnene blev som små undervist privat. Sønnerne kom
derefter på Horsens statsskole hvor far begyndte i 1. ml 1907. Han
boede i skoletiden hos fru Andrea Hansen, enke efter postmester
Hansen fra Barrit. 1914 blev han matematisk student, og det var
bestemt, at han efter endt eksamen skulle have været huslærer i
Godthåb for familien Balles børn. Kufferten var allerede ombord i
s/s Hans Egede, men så fik børnene der skulle have været med
derop mæslinger, og ved næste skibslejlighed hindrede
krigssituationen, at den blev udnyttet. Efter mange overvejelser
besluttede han sig for at studere statsvidenskab og fik værelse hos en enke i Nørrevoldgade
38,4. Til sin skuffelse var han blevet kasseret som soldat (platfodet), men blev istedet medlem
af Akademisk Skyttekorps i 1 1/2 år. Efter 1/2 år flyttede han til Gammeltoft Hansens pensionat,
hvor han blev til slt. af 1918. Derefter boede han hos sin onkel, August Levinsen, i
Bartholinsgade 7 indtil 1923. I slutningen af studietiden havde han arbejde hos Carl Thalbitzer
på Finanstidende, og da han i 1920 blev cand. polit. fortsatte han som redaktionssekretær der
1920-42. Fra 1921 var han tillige landstingsassistent. 1942 blev han ansat som
landstingssekretær, og 1951 - et par år før landstinget blev nedlagt - blev han
folketingssekretær. Som sådan ledede han folketingets sekretariat og havde sin plads i
folketingssalen til højre for formanden. Desuden var han redaktør af Rigsdags/Folketingsårbogen 1942-66. 1966 gik han af på grund af alder.
I 1923 købte han og hans ligeledes ugifte søster Vivi (Farvi) hus ved Gentofte sø, Tjørnekrogen
6, men i 1925 forlovede han sig med "herregårdsfrøkenen" Grete Fog, og 5. jun 1926 giftede de
sig. Far købte Farvi ud, så de kunne stifte hjem der. Helle og Knud er født i Tjørnekrogen. 1928
købte de grund på Udsigten 28 ned til "Den lille sø" og byggede hus. De flyttede ind 30. maj
1929, og her havde familien sit hjem indtil 5. maj 1969 hvor far og mor solgte huset og flyttede
til Bredebovej 23,5 i Brede, og her boede de til deres død. Foruden hjemmet ved Kbh. havde
de også sommerhuset "Kahytten" på Vej 14 i Vig Lyng. De købte det i 1937 og havde det, indtil
de i 1985 solgte det til Bente og mig. Pengene fra salget blev givet til os efterkommere efter en
nøje udtænkt fordelingsnøgle som også gjaldt ved gentagende pengegaver som far og mor gav
os som en art arveforskud i de sidste år.
Far var en mand, der udfyldte sin plads i livet. Det var ham magtpåliggende altid at gøre sin del,
både i sit arbejde og overfor familien. Han udtrykte sin vitalitet i en stadig virksomhedstrang.
Den kunne udfolde sig i arbejdet, i at vedligeholde og udvikle haven eller i at læse franske
bøger. Altid var han i gang. Livet igennem byggede han op og konsoliderede sig og sin familie.
Det var hans overordnede projekt. Og i det var han en ankermand for mange. Han kunne være
lidt fjern, ikke nem at komme ind på livet af, men grundlæggende havde han et godt sind, så han
med tilfredshed kunne tage fat på hver ny dag. Jeg mindes stemningen i hjemmet med hans
glad-energiske fløjten i badeværelset, og med søndageftermiddagenes giro 413-udsendelser.
Senere kom søndagssnapsen til, når vi som voksne besøgte far og mor i Gentofte og siden i
Brede. Der skulle så lidt til for at få stemningen til at stige til det næsten overgivne. Der var
meget af det der optog ham i arbejde eller læsning som han ikke kunne dele med mor, fordi det
ikke interesserede hende det mindste. Og andre at dele det med havde han stort set ikke, selv
om han som ung havde haft flere nære venner. Med sin kritisk, konserative holdning var han en
iagttager, der ikke engagerede sig særlig dybt i verden udenfor sine egne ansvarsområder.
Under besættelsen var han nationalt sindet på folkestyrets grund. Han skelnede skarpt mellem
mit og dit og var idet hele taget en mand med ret snævre grænser hvad han selv var den første
til selvkritisk at erkende. For ham måtte andre gebærde sig anderledes, blot de opførte sig
ordentligt, men han kunne blive voldsomt forbitret hvis ikke de gjorde det. Men iøvrigt var han
et beskedent menneske, ikke fordi han ikke kendte sit eget værd, men netop fordi han erkendte
sine begrænsninger. Han syntes selv, at han med sin kritisk saglige holdning var lidt af en
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tørvetriller, når det drejede sig om åndelige spørgsmål. Han kunne således ikke svinge sig op til
det meget trosbårne, og det fik ham til at bryde med den stærke religiøsitet som han var vokset
op med, og som hans ældre søskende fastholdt. Det voldte således forældrene stor bekymring,
at han som ung student overværede et møde i det ugudelige Studentersamfundet. For at danne
sig sin egen livsanskuelse læste han livet igennem utallige populærvidenskabelige bøger om
universet og indenfor fag som antropologi, psykologi og historie. Men det var til den egne indre
husholdning, ikke for at delagtiggøre andre i sine tanker endsige påvirke dem. Enhver måtte tro
hvad han ville. Men livets gåde optog ham alle dage.
Under fars nøgterne rationalisme var der imidlertid en følelsesmæssig understrøm der kunne
give sig stærke udslag både i tilslutning og fordømmelse. Far var således rodfæstet i sin
nationale forankring. Det var den der lå bag hans deltagelse i Akademisk Skyttekorps under 1.
verdenskrig, og han var modstander af salget af De dansk vestindiske øer i 1917. Han deltog i
genforeningsfesten i Sønderjylland 1920, men tog afstand fra Flensborgbevægelsen. Senere var
han medlem af Grænseforeningen, og på sine gamle dage skrev han til dronningen og
protesterede mod, at prinserne skulle gå på en fransk kostskole. De stærke bundne følelser kom
også frem i en bevidst upædagogisk forkærlighed for bestemte familiemedlemmer: Trysse,
Kjeld og Gertrud f.eks. Iøvrigt gjorde han sig sine tanker om enhver af os sine efterkommere.
Hvad vi var værd, og navnlig hvad vi kunne blive til og udrette. Det var ham en kilde til stolthed
og glæde, at hans børn og børnebørn artede sig godt og kom frem i verden, hver på deres
plads. Da Helle som ung var i begreb med at tage en fast kontorplads, så han på hende og
sagde de forløsende ord: "Men Helle, det er jo ikke det du vil". Og da jeg en tid var mindre
energisk med studierne, udmøntede han begrebet "produktiv lediggang". Den korrekte
embedsmand og pligtopfyldende familiefar besad også en fond af menneskelig rummelighed.
Og så var han klanoverhovedet, den gamle ørn, der just så gerne ville fornøje sine børn.
Knud talte ved bisættelsen:
"På min mors, mine søskendes og egne vegne vil jeg takke alle jer, som er kommet i dag for at
tage afsked med far. Far kom til København som provinsstudent. Han studerede og arbejdede
ved siden af og blev cand. polit. Storbyens fristelser var ikke noget for ham. Han indrettede sig
på en spartansk ungkarletilværelse, hvor karriere og konsolidering var nøgleordene. Men som
bekendt ville skæbnen det anderledes, og det er grunden til, at vi så mange samles her i dag for
at mindes ham. Vi er til dato 26 direkte efterkommere. Hvordan mor kom ind i fars tilværelse,
har han selv fortalt om i sine erindringer - og det blev til 67 års ægteskab med vores søde dejlige
og opofrende mor. Far ønskede, at vi børn skulle have uddannelse og gøre karriere som han
selv. Selv om vi ikke besad hans målbevidsthed, har vi lært utroligt af ham og hans eksempel,
mere end vi måske er tilbøjelige til at indrømme, og vi er alle kommet rimeligt i vej. Og Helle,
som han hersede med og som havde kunstnernykker, kan man i dag læse om i den blå bog.
Far var den retlinede og korrekte embedsmand, og der stod stor respekt omkring ham. Han var
ikke kun gift med vores mor, men også med sit arbejde. Da han for mere end 25 år siden blev
pensioneret, frygtede vi alle, at det overlevede han ikke længe, hans arbejde og dets forpligtelser
havde i den grad udfyldt hans liv. Men igen gik det anderledes. Far blomstrede op og udviklede
sig menneskeligt, idet han nu kunne hellige sig nye og gamle interesser, som han ikke havde haft
tid til tidligere. Han læste Jules Romain alle 27 bind på fransk og meget andet. Han fulgte med i
politik, personalhistorie og læste utallige populærvidenskabelige værker, hovedsageligt på
engelsk. Sammen med Karsten dyrkede han interessen for slægtshistorie, og med Kjeld delte
han et abonnement på "Geographical Magazine". Det var især evolutionsteori og
befolkningsproblemer, som havde hans interesse. At han også var en ganske habil skakspiller
skal også nævnes. Og så elskede han naturen, både den ved det elskede sommerhus og den
omkring Brede. Naturfredningsforeningen, Foreningen Norden og spejderne syd for grænsen
havde hans bevågenhed.
Som kuriosum kan nævnes, at han også deltog på sine gamle dage i et madlavningskursus.
Hvem husker ikke farfars rødbedesalat, som blev det vistnok eneste resultat af denne indsats.
Far elskede familiebegivenheder. Når man bliver ældre kommer de hyppigere og hyppigere,
runde fødselsdage, guld-, diamant- og krondiamantbryllupper og så videre. Han holdt beåndede
taler, og hver gang en begivenhed var vel overstået, planlagdes den næste. Det gav mål og
struktur i tilværelsen. Det at samle familien betød uendeligt meget for ham, og hans største
glæde var den fordragelighed og det sammenhold, som præger vores familie. Han var meget
glad for og tilfreds med og stolt over familien, og han var ikke mindst en beundrer af sine
svigerdøtre og så naturligvis alle de mange unge i tredie og fjerde generation. Alle var glade for
at besøge farfar og farmor eller morfar og mormor eller olderne i Brede og hygge sig og spise
mors vidt berømte mad. Det sidste år gik det ned ad bakke. Far kunne ikke læse mere, blev
hurtigt træt, og til trods for mors utrættelige pleje ønskede han inderligt, at han måtte dø. Men til
det sidste havde han også sine små glæder. Mor havde fortalt ham om den nye bro over
Mølleåen, og inden han forlod denne tilværelse, var det hans ønske at få den oplevelse at se
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denne bro også i virkeligheden. En søndag i juni kørte vi derned, hjalp ham ud på broen, hvor
han på en medbragt stol kunne nyde stemningen i dejlig sol. Så gik vi på Spisehuset, hvor vi til
vores overraskelse mødte Gertrud, som med familie og venner fejrede sin fødselsdag ved
nabobordet. Far skrev erindringer, et projekt, som han gik meget op i, og de fortæller os i dag
meget om, hvad han stod for som menneske. Så sent som sidste år afsluttede han sit "Åbent
brev til mine efterkommere". Her er igen træk fra hans liv, hans tanker om tilværelsen og om liv
og død. Her har han givet anvisninger til os, hvordan han ønskede sin bisættelse, og som vi nu
nøje følger. Men det er også i hans ånd, når vi bagefter mødes i Spisehuset for at være
sammen, alle dem som han havde kære. Når vi sørger idag over far, må vi ikke glemme vor
taknemmelighed over, at vi fik lov til at beholde ham så længe, og det er en stor trøst at tænke
på, at han ønskede at dø, og at han derved blev sparet for en operation og meget mere.
Til slut et par ord til mor. Det har været en hård tid for dig, og du har din høje alder til trods
præsteret det helt utrolige. Tak for din indsats. Gid du må få mange gode år endnu."
Far har skrevet sine erindringer: "Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på
falderebet af Johs Thorborg, et barn af forrige århundrede", 70 maskinskrevne sider, Brede
1978. Desuden et efterskrift , "Åbent brev til mine efterkommere", 1991.
Tegning af Helle, 1950. I min besiddelse.
Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen som student 1914 i Horsens statsskole.
• Han tog eksamen som cand. polit. 1920 i Kbhs Universitet.
• Han var ansat som Redaktionssekretær 1920-1942 i Finanstidende.
• Han var ansat som landstingsassistent 1921 i Rigsdagen.
• Han var ansat som Landstingssekretær 1942-1951 i Rigsdagen.
• Han var ansat som Folketingssekretær 1951-1966 i Folketinget.
• Han gik på pension 1966 i Gentofte/Brede.
• Han boede 1969-1992 i Bredebo, Brede.
Johs. blev gift med Grete Fog, datter af Lauritz Bønnelycke Fog
og Karen Barfoed, den 5 Jun. 1926 i Sct. Nicolai, Svendborg.
Ægteskabsnotater: MIN TALE VED FARS OG MORS
GULDBRYLLUP 5. JUNI 1976.
Når vi i aften er samlet til fars og mors guldbryllup, så kan det
forstås på den måde, at de har benyttet deres 50-års bryllupsdag
som anledning til at samle familien til et fornøjeligt samvær. Vi er en
stor familie, og det er sjældent, vi er samlet. Det er en rimelig og helt
selvfølgelig måde at forstå festen på, og der er ingen tvivl om, at vor
erindring om den vil tage farve af, hvordan den i selskabelig
henseende måtte lykkes. Men det er ikke den eneste måde en fest
som denne kan forstås på. Når man i ældre dage holdt fest, var det
ikke det fornøjelige samvær, der var hovedsagen - selvom de gamle
nok også forstod at værdsætte det. Den oprindelige mening med
festen var symbolsk. Festen var et sindbilledligt udtryk for et
åndeligt indhold. Men i det moderne samfund er sansen for den
symbolske handling degenereret. Moderne mennesker tænker i målmiddelbaner, ikke i symboler. Jeg tror imidlertid ikke, at far og mor har været helt med på
noderne, da de besluttede at invitere os sammen til deres guldbryllup. For dem har festen
foruden det rent selskabelige formål også symbolske overtoner, som angår sådan noget som
betydningen af slægtskab og ideen om livslangt fællesskab. Og den markerer en grænse. Men i
stedet for at fortabe mig i refleksioner over dette symbols mere præcise indhold, sådan som jeg
tror far og mor oplever det, vil jeg belyse dette indhold fra mit eget perspektiv som barn.
Jeg hører ikke til dem, der har en meget ordnet erindring om barndommen. Den har det med at
flyde sammen for min bevidsthed i udaterbare indtryk og i en grundstemning, som jeg imidlertid
oplever som en identitetsgivende naturbundethed. Jeg må have haft det som en kat, der kender
sine folk og sit territorium. Villahaverne ved Rundingen var en pragtfuld tumleplads, og indenfor
den borgerlige ordens vide rammer fik jeg lov at tumle med mine legekammerater, som det
passende mig. Vi klatrede i træerne og sejlede på den lille søs flydende ø uden pyldret
opmærksomhed fra fars eller mors side. Skolen kastede vel de første skygger ind i dette frie
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legeliv, men stort set gik dens intellektuelle krav vist hen over hovedet på mig, og mor stod altid
klar med hjælp til lektierne, når det kneb. Jeg havde en grundlæggende tillid til, at voksne
mennesker ville mig det godt og til tingenes selvfølgelige orden. - Det psykologerne kalder
"basic trust". Nede for enden af Udsigten boede der ganske vist nogle bisser, som man skulle
tage sig i vare for, og i skolen var der børnehjemsbørnene, men det var farer i periferien uden
for min umiddelbare erfaringskreds. På Rundingen og i klassen mødte jeg dem ikke.
Skal jeg således bruge mig selv som kilde til det, denne fest symboliserer, så kan jeg med
taknemmelighed konstatere, at far og mor uden stærke påvirkningsmidler skabte et
uproblematisk og ordnet univers at vokse op i for et barn. Til dette hørte også mine søskende.
Helle har fortalt, at hun nød mig, som om jeg var hendes første barn, men jeg husker hende ikke
som fast hjemmeboende, derimod husker jeg Knud og Kjelds værelser. Som den ældste tog
Knud sig en del af mig, og han var nok den i hjemmet, der øvede den stærkeste
meningsmæssige indflydelse på mig. Det var mest den gode smag, han søgte at opdrage. Og
selvom jeg ingen forudsætninger havde for at tilegne mig den selvstændigt, og at den derfor
ikke kunne blive til andet end en fernis af kultursnobberi, så havde hans påvirkning vistnok en
retningsgivende betydning for den senere udvikling. I øvrigt var jeg betaget af mine brødres
skiftende piger og senere koner og beundrede Carl Henry. De indgik alle i den familiemæssige
orden, der havde sit centrum på Udsigten, og som med sine forgreninger rakte til C.L.
Ipsensvej, hvor farmor og Farvi og faster Adda boede, og til Krumstrup med de mange fætre
og kusiner og storartede legemuligheder. Hvert sted havde sin særlige atmosfære med lugte og
stemninger, som jeg stadig kan fremkalde.
Som større dreng havde jeg megen effektiv frihed. Mine opgaver var beskedne. Jeg skulle passe
min skole og spisetiderne, og så havde jeg nogle frivillige og lønnede jobs i have og køkken.
Jeg havde ofte kammerater hjemme til the eller middagsmad, og efterhånden bredte jeg mig over
det halve hus: i kælderen havde jeg bordtennis- og fotorum, og på første sal kunne hertugen
glæde sig over sove- og opholdsværelser.
Kære far og mor! Jeg har på en meget indirekte måde villet belyse det symbolske indhold i
denne fest. Nemlig ved dets betydning for mig. Engang syntes jeg ikke, at der var noget særlig
bemærkelsesværdigt ved min barndom. Den var bare ganske almindelig. Men efterhånden som
jeg er kommet på afstand af den i tid og har erhvervet mig et videre sammenligningsgrundlag,
oplever jeg det som et privilegium at kunne tænke tilbage på den som en periode af uforstyrret
vækst i en velordnet og overskuelig lilleverden.
Biografi: Mor blev født i Smedegade i Horsens 1903. Efter hendes fars død ved en rideulykke
1908, giftede mormor sig med hans fætter, proprietær Viggo Eggertsen fra Faurgaard ved
Odder, og den var i mors bevidsthed hendes barndoms lykkeland. Her boede familien, indtil
købet af proprietærgården Krumstrup ved Ryslinge i 1915. Indtil da var mor blevet undervist
privat, men i sommeren 1915 blev hun optaget i Ringe Mellem- og Realskoles 2. ml, og herfra
tog hun mellemskoleeksamen 1918. Derefter kom hun på gymnasiet i Svendborg, men da hun
skulle op til studentereksamen i historie gik der en klap ned. Hun dumpede, og festen måtte
aflyses. Det var traumatisk. Men der var fjeder i hende. Hun tog fat påny og rejste i jan 1922 til
England hvor hun først var i huset på en præstegård, dernæst boede i en privat pension indtil
efteråret samme år. Efter hjemkomsten satte hun en pladsannonce i et blad og fik på grundlag
heraf arbejde fra nov 1922 til nov 1923 som ung pige i huset hos forpagter Andersen,
Steensgaard på Langeland. Derefter var hun først elev, siden assistent på Prinsesse Helenes
Børnehjem. Hun ville senere til Frankrig for også at lære dette sprog, men opgav det, da hun og
far forlovede sig i 1925. Der er bevaret en lang og meget kær brevveksling mellem de
nyforlovede, hun på Krumstrup, han i Tjørnekrogen ved Gentofte sø. Som forberedelse til
ægteskabet var hun inden giftermålet på den Suhrske Husmoderskole i Kbh. Imens boede hun
hos Thora Hald, der var søster til Viggo Eggertsen og mor til Hedda der var gift med fars
bardomsven, Svend Rix.
For os børn var mor centrumsfiguren i hjemmet på Udsigten 28. Der var en selvfølgelig
arbejsdeling mellem hende og far: Han tog sig af forsørgelsen og af det ydre arbejdsliv, mens
haven var hans domæne hjemme. Mor passede hjem og børn. Endnu mens jeg var lille, havde vi
ung pige i huset, jeg husker svagt Karen fra Frederikshavn. Og far havde til en begyndelse
havemand. Bil havde vi ikke. Far tog S-toget fra Gentofte station hver morgen og kom hjem hen
under aften. Hjemme sad han om aftenen i sin grønne lænestol med benene på en puf og med
en blyant eller et stykke papir i munden over arbejdet med Rigsdagsårbogen. Også i
sommerhuset arbejdede eller læste han dagen lang, kun afbrudt af en alene-tur til stranden nu og
da eller en omgang krible-krablekrydsord med mor. De var skrappe til det med kryds-og-tværs,
det skulle være den svære "Grubleren" i Politiken som de holdt. Mor der havde arvet sin mors
raske håndelag og beslutningsdygtighed tog sig af indkøbene, maden, rengøringen og af os
børn. Hun var jo vokset op på en stor gård, og hun bevarede en friskhed og uimponerthed i
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menneskelig omgang. Ud af denne ejendommelighed sprang også en mængde karakteristiske
udtryk hvoraf nogle er gået i arv til os børn som vore egne. Hvis vi f.eks. ikke mødes som aftalt
er det fordi vi "er gået bus af hinanden". Andre udtryk og anskuelige situationsbeskrivelser
morer jeg mig over i hendes mange breve til far, når de i perioder var adskilt. Her er for
eksempel indledningen til et brev dat. 17/12 1928 fra mor der netop var ankommet med Helle og
Knud på juleferie til Krumstup: "Kære, elskede Snuser! For at begynde med det vigtigste,
Ungerne har det glimrende, ingen af dem er blevet forkølet af Rejsen, som jo ogsaa gik ret
smertefrit. Da jeg gik gennem den gennemgaaende Vogn for at finde Sæde, rystede mine
Medrejsende af Rædsel for den Indkvartering, men vi slog os ned hos et ældre Ægtepar, de
strittede ogsaa og fortalte, at der var Rygekupe. "Slige Smaating generer ikke saa store
Aander", sagde jeg venligt, og de viste sig for Resten at være saa flinke. Det eneste rædsomme
Punkt paa Rejsen var, da Helle i selvsamme Kupe sagde "Tis", og da jeg vilde gaa med hende,
sagde Herren, "jeg vil blot sige Dem, at toilettet er laast om Bord", men saa trak han en saakaldt
Potte frem fra et lille Skab, den havde Facon af en Sauceskaal, den var absolut for Herrer og
ikke for Helle, og hun vilde da heller ingenting paa den, men det var i alle Tilfælde flinkt af
ham."
Mor kunne godt bide fra sig og være både rap i vendingen og karsk i sine domme, som da hun i
1932 brød med den altid "nævenyttige" (igen et af mors udtryk) Hedda Rix med ordene " jeg er
for selvstændig en Natur til, at jeg i Længden kunde finde mig i din ustandselige Blanden dig i
vore Forhold." Men hun havde frem for alt en lethed i sindet. Helle fortæller om en gang,
børnene havde summet om en lagkage, til der ikke var mere tilbage, og nu frygtede de mors
reaktion. Men hvad skete: Hun lo. Det gjorde hun også, da far faldt så lang han var under jagten
om det runde egetræsbord på Knud der ikke ville have en regnfrakke på. Hun havde arvet
Barføddernes poetiske åre og skrev og instruerede f.eks. et udklædningsstykke: "Den stjålne
prinsesse" til Helle og hendes kammerater. Knud var sigøjneren Hannibal. Selv husker jeg
hvordan hun besøgte Søs og mig med saftevand i vores hyggeligt indrettede huler. Og da jeg
blev ældre, bar hun kaffe og kager op til mine kammerater og mig på mit værelse, - hvis da ikke
kaffen blev indtaget i dagligstuen til fælles glæde for unge og gamle. Hun var fjern fra fars mere
dybsindige/sentimentale - jeg havde nær sagt "thorborgske" - side. Når han talte om sin snarlige
død, blev han straks fejet af, og hans forkærlighed for udvalgte familiemedlemmer irriterede
hende. Men jeg har aldrig hørt dem skændes, og de delte dagens store og små nyheder. Hver
især havde de uden tvivl deres ensomhed, men deres kærlige fællesskab var trods
temperamenternes forskellighed ubrydeligt og livsvarigt. De stolede på hinanden, og de
misbrugte ikke børnenes eller hinandens følelser. Vi havde et par fuldvoksne forældre der både
kunne sige til og fra.
Ved siden af hjem og børn havde mor sit eget liv. Hun læste meget, mest romaner og biografier,
og jeg ser hende for mig udendørs i en liggestol med en god bog. I sommerhuset lagde hun
"Onkel Didrik-kabale". Og så førte hun en omfattende brevveksling med familien i vid forstand.
Det var i de senere år mest nyhedsbreve gennem hvilke vi alle blev holdt à jour om hinandens
færden. Men de var også fulde af betragtinger og ind i mellem læsefrugter. Rask skrevne og
med forventning om hurtigt svar. Det gik over stok og sten. Jeg har gemt hendes utallige breve
til mig, og de er en guldgrube af dagligliv fra dengang. Selv gemte hun ikke de breve hun
modtog, de gik ind i processen, og så ud med dem som med gårsdagens avis. Hun delte afgjort
ikke fars familiehistoriske interesse. Jeg er lige ved at sige tværtimod. Som børn elskede vi at
høre mor fortælle barndomsoplevelser fra Faurgaard, men om ungdomsårene på Krumstrup
fortalte hun aldrig. De havde sikekrt heller ikke været nemme med en patriakalsk og kolerisk
stedfar ("højsteret" kalder hun ham i brevene) og en dumpet studentereksamen - en ulykkelig
forelskelse havde hun også haft. Hun fortrængte det ikke, men holdt det for sig selv. Fars
erindringer beretter fyldigt om hans barndomshjem i Hornsyld, uddannelsen i Kbh., mødet med
mor og familiens konsolidering, men om kernen i det hele: familielivet på Udsigten 28 er de
påfaldende tavse. Det skyldes ikke mindst hensynet til mors blufærdighed, tror jeg. Men
heldigvis har han gemt deres indbyrdes breve fra tiden indtil efter besættelsen, og mor skrev
selv dagbøger til sine børn. Det er familiehistoriske vidnedbyrd af rang. Hertil kommer utallige
fotos og ikke mindst fars smalfilm helt tilbage fra 30erne, da børnene var små, og farmor endnu
kunne gå. Andre film er fra de mange udenlandsrejser. De levede til dagligt med "stor spar" som
faster Addas grønlandske "pige", Judithe kunne sige det. Men i mange år rejste de hvert år til
udlandet. Først til Italien, og til sidst var Jugoslavien det foretrukne rejsemål. Men også det fik
en ende. Skrøbelige og tunghøre som de var, havde de det bedst hjemme, men de besøgte os
dog både på Uldum Højskole og på Bornholm. "Grete, jeg går lige over i pejseren", hørte vi far
sige en jul i Uldum. Og senere på Bornholm: "Grete, nu kan jeg da for fremtiden også sige, at
jeg har været på Christiansø." - Han var da 93 år! Mor klarede sig uden hjælp udefra.
Hjemmehjælpen kom kun én gang, så var hun færdig med det. Hun kunne trods snigende kræft
bedre selv, syntes hun. Hun overlevede far nogle få måneder og savnede ham meget - men så
havde de også haft 67 år sammen.
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Til slut en prøve på mors evne til at fortælle for børn. Jørgen Fog lå omk. 1940 på sygehuset i
Svendborg, og han har givet mig et brev han dengang fik af mor til trøst og opmuntring:
"Kære lille Jørgen! Kan du huske, da Knud laa paa Sygehuset, da var du tit ude at se til ham, og
nu burde jeg jo egentlig rejse over til dig og se til dig, men der er noget langt, og saa kan de
herhjemme ikke saa godt undvære mig, jeg forsikrer dig for, de vilde sove hele Dagen, hvis jeg
ikke var der til at hale dem ud af Sengen, de kan rigtig godt lide mig alle tre, undtagen naar jeg
om Morgenen kommer ind og melder, "nu er Kl 7, kan I saa komme op", saa brummer de en
hel Del og gaber næsten Kæberne af Led, for det sære er, at de altid ligger allerbedst, netop
naar de skal af Fjerene. Men da jeg altsaa ikke kan rejse over til dig, og sidde paa din Sengekant
(som man slet ikke maa paa et Sygehus) og fortælle dig en Historie, vil jeg skrive den til dig i
Stedet for, saa kan din Mor læse den højt for dig. Og det er en virkelig Historie.
Du ved maaske nok , at da din Far ikke var større end lille Henrik og jeg var fem Aar gammel,
saa døde vores Far, altsaa din Farfar, han red hver Dag en Ridetur paa en Hest, som jeg nok
tror hed Frits. Men en Dag blev den bange for en Mand, der slog Skærver, og da den sprang til
Side faldt din Farfar af og slog sig saa slemt at han døde.
Nogle Aar efter giftede Farmor (som jo er din Fars og min Mor) sig med Bedstefar paa
Krumstrup, ham kan du maaske huske endnu, men dengang boede de ikke paa Krumstrup, men
paa en Gaard ovre i Jylland, der hed Faurgaard. Naar jeg nu tænker tilbage paa den Gaard, saa
ved du ikke, hvor jeg synes, der var yndigt, og naar jeg fortæller Onkel Johs om den, og det gør
jeg tit, saa siger han "du synes, der var saa dejligt, fordi du var Barn der", men det passer nu
ikke helt, for der var nu helt ualmindelig yndigt, og saa er der det forfærdelig kedelige, at de
Mennesker, der siden købte den, helt har ødelagt den, de har revet Laderne ned, og taget Haven
ind til Mark, for ellers vilde jeg rejse derover engang og faa Lov til at vise Helle, Knud og Kjeld
den og alle de Steder, hvor vi legede.
Har Far fortalt dig om "Abraham"? Det er ikke ham i Bibelhistorien, som du maaske har hørt
om i Skolen. Nej, det var en Høne. Ligesom du gør nu, saadan passede jeg Hønsene og
Kyllingerne paa Faurgaard, en Aften, da jeg skulde om i Kyllingegaarden for at lukke for dem,
laa der en lille sort Kylling, der ikke var kommet med Mutter i Hus, ude i Gaarden, den saa ud,
som om den var død, men da jeg fik den op i Haanden, saa jeg, at der var lidt Liv i den. Jeg fik
den ind ved Komfuret, og der kom den til Hægterne, og næste Dag satte jeg den ud til Hønen,
men tænk, det Skarn, den huggede efter den ligesom Andemoderen i "den grimme Ællling", der
var bare den Forskel, at denne lille Kylling saa ud som enhver anden lille Kylling. Jeg maatte
tage den ind og være Mor for den. Vi troede, den var en Hanekylling, saa vi kaldte den
Abraham, siden viste det sig, at det var en Høne, men den var ikke Spor fornærmet over, at
hedde Abraham. Den trivedes glimrende, den var saa tam som en lille Hund, naar vi sad og
spiste, tiggede den, og fik den ikke noget, fløj den op paa Bordet og tog selv. Den holdt saa
meget af Røræg, at den spiste for meget og kastede op. En anden Gang var der en, der kom til
at træde paa dens ene Taa, saa den maatte gaa med Klud paa. Til sidst blev den saa stor, at den
lagde Æg, saa blev den sat ud i Hønsehuset om Natten, men hver Dag kom den en Tur ind i
Køkkenet og fik Mad.
En anden Gang fik vi en stor hvid Kanin forærende, den havde røde Øjne, du kan tro, den var
sød, den boede i Kyllingegaarden, men pludselig en Dag var den væk. Vi var meget kede af det,
vi troede den havde gravet sig ud, og var løbet bort. Men kan du saa tænke dig, pludselig en
Dag dumpede vi ned i et Hul i selve Kyllingegaarden, og der laa Mutter Kanin med 7 Unger, de
var netop saa store, at de kunde løbe rundt, der var 6 helt hvide med røde Øjne og en brun.
Og saa havde vi Hundehvalpe, dem jeg husker bedst, var Børn af en plettet Jagthund, der hed
Diana, jeg tror nok, det var 8, den havde paa een Gang, og hver Sommer havde vi Gedekid,
naar vores Vaskekone, Ingrids Ged fik Kid, kom hun og forærede os det, og engang fik vi
ovenikøbet to, i Begyndelsen fik de Flaske med Sut paa, senere kunde de nok drikke Mælk af
en Spand, og de blev saa tamme, at naar vi gik Tur, gik de med uden Baand, som et Par smaa
Hunde.
Og saa skulde du bare se en Have, der var paa Faurgaard, med en Dam, hvor Ællingerne
svømmede om Sommeren, og en stor Høj, hvor der voksede tre store Bøgetræer, og et mægtigt
stort Valnødetræ var der ogsaa i Haven. Hvis jeg engang vinder eller faar en Masse Penge,
mange flere end jeg ved, hvad jeg skal stille op med, saa rejser jeg over til Jylland og køber
Faurgaard og saa bygger jeg Laderne op igen, og faar en Havearkitekt til at lave Haven akkurat
som den var, da jeg var Barn, og saa vil jeg bo i Stuerne og invitere dig og Henrik og Ole og
jeres Mor og Far, ja, hele Familien over til mig, var det ikke en god Ide, det værste bliver med
de store Bøgetrær paa Højen, for jeg har hørt noget om, at de er fældet, mon vi kunde flytte
nogen fra jeres Skov derover og plante dem? Og I skal komme i Kirsebærtiden, for du ved
ikke, hvad der er af Kirsebær, baade sorte og gule. Jeg vilde ønske, Bedstefar aldrig havde solgt
Faurgaard, for saa havde der alligevel ikke været saa meget at lave for mig naar jeg engang faar
alle de Penge, det er vist mange, der skal til. Og saa var der saaden en yndig Skov, det var bare
en lille Klat, men den var saa fuld af dejlige Stier og Bække og helt hvid af Anemoner om
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Foraaret.
Engang havde vi en væmmelig stor Tyr, som vi alle sammen var saa bange for, for den var saa
slem til at rive sig løs, og det gjorde den da ogsaa en Dag, og Fodermestrene og Karlene var
efter den, men lige saa snart de fik fat i den, gjorde den et Hop, og saa rev den Manden om
Kuld og saa galopperede den af Sted. Det var en værre Redelighed, men saa fik vi Besøg af en
Herre, han havde sin store St. Bernhardshund, Bjørn, med, og vil du tro, den kunde fange
Tyren, den sprang op og bed sig fast i Ringen i Næsen, og der holdt den fast til de kunde faa
den forsvarligt tøjret.
Alle de her Historier har jeg fortalt Helle og Knud og Kjeld saa mange Gange, at de kan dem
udenad, og naar vi saa kommer hertil, saa udbryder de "Fortæl os om, da du tissede i Bukserne
paa Steensgaard". Hvad mener du, men nu skal du ogsaa faa den flove Historie.
Det var da jeg var blevet voksen, men endnu ikke gift med Onkel Johs, da var jeg et Aar paa en
Gaard, der hed Steensgaard paa Langeland hos en Fru Andersen. Der paa Steensgaard havde
de den mest modbydelig store Gedebuk, du kan tænke dig, med lange Haar helt ned til Jorden
og mægtige Horn og en modbydelig Lugt, men saa havde den en Stemme, saa spæd og fin,
som om den var et henrivende lille Gedekid, "Be-be", sagde den. Og saa var den saa rædsom
ondskabsfuld, jo, det var et dejligt Dyr. En Dag gik Fru Andersen og jeg ude paa en stor aaben
Plads, hvor der var et lille Hus, hvor vi puttede Høns ind, der vilde ruge, og som ikke maatte
ruge. Vi gik netop med en Høne i hver Haand hver, og anede intet ondt, da vi hørte "Be-be",
bag ved os, og der kom "Mads" i fuld Galop, nej, hvor blev vi forskrækkede, vi smed Hønsene
og styrtede af Sted med Gedebukken lige i Hælene, og vi naaede lige at smutte ind i
Svinestalden og lukke Døren for Næsen af den, og saa var det det skrækkelige skete, jeg tissede
i Bukserne af lutter Forskrækkelse, og den stod udenfor og sagde "Be-be", med saa sød en
Stemme, men vi holdt paa Døren, kan du tro, til der kom en og fangede Uhyret.
Saa kan jeg ikke flere Historier denne Gang. Ha' det nu godt, lille Pilleren, og mange Hilsener fra
Faster Grete.
Knud talte ved bisættelsen:
"Da vi for 5 måneder siden tog afsked med vores far, var der ingen af os, der havde tænkt os,
at mor skulle følge ham så kort tid efter. Vi ønskede alle for mor, at hun skulle få mange gode
år endnu. Men sådan skulle det ikke gå. I dag forstår vi rigtigt, hvor heroisk den indsats var,
som hun gjorde for far og for os alle sammen. Hun havde en sidste opgave, og den
gennemførte hun. Hun var ukuelig, klagede aldrig, og hun bevarede sit lyse sind og sin
optimisme. Men efter denne indsats begyndte kræfterne at svigte, og hun savnede far efter de
67 år, de havde haft sammen. I dag ved vi, at hun bar på en alvorlig sygdom. Vi har midt i
sorgen mange ting at være taknemmelige for. Vi fik lov til at beholde vores forældre meget
længe. De klarede sig selv til det sidste uden fremmed hjælp, og deres beskedenhed forbød
dem at ligge nogen til byrde. Det var altid med glæde, at både store og små besøgte dem i
Brede og aldrig en bebrejdelse, hvis der en gang imellem gik lidt for lang tid imellem besøgene.
Far var utrolig afhængig af vores mor, det havde været uoverskueligt slemt, hvis han skulle have
oplevet, at hun gik bort før ham. Hun insisterede på at passe ham selv og beholde ham hjemme,
men hvis han havde levet længere, havde det ikke været muligt. Det havde været frygteligt synd
for dem begge. Til det sidste havde mor meget at give os, når vi besøgte hende på hospitalet.
Den sidste tid var der til stadighed nogen af os til at holde i hånden. Monika tilbragte den sidste
nat hos hende, og hun sov roligt ind, mens Helle og Vibeke var ved hendes side. Hun nåede
ikke at blive bevidst om sin situation. Vi troede alle, at der ventede hende et mindre indgreb,
som ventede på, at hun skulle samle lidt kræfter efter en infektion, og vi havde glædet os til, at
hun skulle rekreere sig ude hos os, når det var overstået. Hun kunne sige: "Hvad skal jeg
egentlig her, jeg fejler jo ikke noget." Hun havde fortrængt, at hun havde haft lungebetændelse,
havde fået indlagt dræn og fået flere blodtransfusioner. Men indtil den dag, hvor hun skulle
være opereret, var alle prognoser, at hun skulle klare sig. Der blev ingen operation, røntgen
viste, at det stod langt værre til end hidtil antaget, der var intet at stille op, og nu gik det hastigt
ned ad bakke, og snart gled hun ind i en halvbevidst drømmeverden. Jeg tror, at det var
belønningen for hendes lyse sind og positive holdning til tilværelsen, at denne drømmeverden
blev lys og glad, og hun slap for unødige lidelser. Hun fornemmede hvem vi var, når vi besøgte
hende, kommunikationen var på grund af hendes dårlige hørelse meget sparsom, men vi kom til
at spille roller i hendes halvvågne drømme. Da Solveig, Hjørdis og jeg var inde hos hende
sammen, var hun opstemt og sagde: "Havde jeg vidst, at det skulle blive sådant et orgie, havde
jeg taget øller med", en oberst deltog i festlighederne og: "Tag nu det stykke kød Hjørdis",
sagde hun. På den måde mærkede vi, at det betød noget for hende, at vi var der, og der kom
mange. Da Bobo fortalte, at Connie ventede oldebarn nr. 10, strålede hun og sagde: "Ring op til
himlen og fortæl det", hun syntes også, at far skulle glæde sig over nyheden. Som eksempel på
hendes ukuelige sind skal jeg erindre om, hvordan hun for ca ti år siden, dagen efter en meget
alvorlig operation, sad op i sengen, drak rødvin og skrev breve. Hun var en utrættelig
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brevskriver. På den mest levende måde berettede hun med kærlighed om stort og småt i
familiens liv og ud til de fjerneste kroge - som ofte var bedre orienteret end os i nærheden.
Disse breve blev altid modtaget med glæde, og de bidrog til at få familien til at hænge sammen.
De vil blive savnede. Mor var fantastisk til at tage sig af børn. Vi er fire, som havde det
privilegium at have hende som mor. Og vores børn og børnebørn har også fået deres rigelige
del af hendes kærlighed. Som 70-årig tjente mor sine første "egne" penge ved at vikariere for
Monika i fritidshjemmet. Børnene elskede hende, og hun nød det. Når hun læste "Troldepus"
for familiens yngste, blev det stor litteratur for os voksne, når vi hørte med og iagttog hende og
børnenes reaktioner. Hun var utroligt personligt beskeden og sparsommelig af natur, men os
undte hun alt det bedste. Hun efterlader sig en stor familie, som holder fantastisk godt sammen.
En ældre besøgende til en medpatient bemærkede, at det var en positiv oplevelse at se så mange
af familien, som kom i alle aldre, og hvor godt de øjensynligt alle havde det med hinanden. Men
selv om mor var meget syg og til sidst ikke ganske klar, så var det givende for os at besøge
hende. Jeg tror, at mor ved sit eksempel har givet mange af os en ny indsigt i livet. Døden blev
mindre skræmmende, vi følte os rigere, fordi vi så intenst har levet med hende og hinanden i
disse hendes sidste dage. Det er noget, vi aldrig vil glemme - selv om det billede af hende, vi
helst vil bevare, er fra hendes velmagts dage som en kærlig og opofrende mor, der altid havde
overskud til at hjælpe andre, og hvis praktiske håndelag og dømmekraft vakte beundring - og
undertiden kaldte på et overbærende smil, når hun blev lidt for praktisk eller lidt for ivrig til at
løse problemer i et snuptag.
Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg vil slutte med på egne og mine søskendes vegne at takke
alle dem som fra nær og fjern er kommet for sammen med os at tage afsked med vores mor."
Helle fremsagde et digt, mor engang havde skrevet til hende:
"Om du ta'r til Kinas land,
rider gennem ørknens sand,
sejler over salten vand.
Om i syd, øst, vest og nord
af den hele store jord,
du engang med tiden bor,
jeg dig aldrig glemmer - mor."
Helle har senere skrevet flg.:
"Til Aktivitetscenteret Grønningen. Tak for opfordringen til at skrive et indlæg i jeres bog om
kunsten at ældes med værdighed. Det giver mig en kærkommen lejlighed til at mindes mine
forældre, som jeg mistede for 3 år siden. Min mor døde 1/2 år før sin 90 års fødselsdag, da var
min far død 5 måneder tidligere. Han opnåede den høje alder af 96. De havde været gift siden
1926, altså i 67 år, og de havde fejret alle runde dage, der overhovedet kom på deres vej
gennem livet, med den stadigt voksende børneflok. Til sidst talte den 4 børn, svigerbørn, 13
børnebørn og 9 oldebørn. Mine forældre var stort set raske lige til det sidste og boede i deres
hjem, en 4-værelses lejlighed i Brede på femte sal, hvorfra man kunne se Eremitageslottet mod
øst og Frilandsmuseet mod vest, når man stod på altanerne. Hertil var de flyttet, da den store
villa i Gentofte, som Far havde ladet bygge, blev for uoverkommelig, og her klarede Mor at
holde hus uden mindste hjælp. Og hun havde mange middagsgæster! Jeg husker, hvordan vi
kom afsted til hospitalet den februardag i -93, hun med et blik på en lille bunke tøj på en stol:
"Nå, det ordner jeg, når jeg kommer hjem." Lidet anede vi, at hun aldrig skulle gå ind ad den
dør igen. En måned efter var hun borte for bestandig. Min mor var en sjælden kvinde, utrolig
stærk og positiv. Aldrig var noget så galt, så det ikke var godt for noget. Med humoren og en
særlig barnlig nysgerrighed i behold tog hun livets medgang og modgang uden at lade sig kue.
Med sine lange, slanke ben gik hun så let og rask afsted og ordnede alle praktiske ting i en
håndevending, skrev lange, indholdsrige breve og tog sig af utroligt mange, der elskede hende
for det, hun var, beskeden, uhøjtidelig, karsk og - sød. Ingen tid til selvdyrkelse og flæberi. Om
meget af kvindeoprøret i tiden havde hun kun ét at sige: "At de gider!" Vel vidende, at hun hørte
til de privilegerede. Det kom som et chok for os alle, at Mor skulle dø. Den tanke var næsten
ikke faldet os ind. Mens Far læste og filosoferede meget over livet og døden og beskæftigede
sig med sin egen død, levede hun så intenst i nu'et, så man rent glemte, hvor gammel hun var.
Og at hun kunne dø! De gav hende lattergas på hospitalet for at holde smerterne ude, og Mor
der blev beruset af et drikke et enkelt glas vin, lå nu og lo højt og bildte sig ind, at hun var til fint
selskab. Jeg skal indrømme, at jeg græd, da jeg fandt hende i den kunstigt fremkaldte lykkerus.
Pludselig så hun alvorligt på mig og spurgte: "Hvorfor græder du?" og hun pegede på sine øjne
og rystede på hovedet mange gange. Ingen skulle sørge over hende. Det var det sidste, jeg hørte
hende sige, for så gled hun ind i en dyb søvn, som hun ikke vågnede af mere. Et langt og smukt
liv var forbi. Der går ikke en dag uden at jeg tænker på hende, ja, på de to - med stor
taknemmelighed og varme.
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Helle Thorborg, Maj 1996"
Tegning og akvarel af Helle i min besiddelse.
Medicinske notater: Første kræftoperation 3 apr 1981. Anden 7 maj 1986.Tredie gang 21 sep
1990 for kræft i tyndtarmen. Hun blev indlagt for sidste gang på Gentofte amtssygehus med
kræft 8 feb 1993.
Begivenheder i hendes liv:
• Skolegang: mellemskoleeksamen, 1918, Ringe Mellem- og Realskole.
• Hun rejste 1922 i England.
• Hun var ansat som ung pige i huset 1922-1923 i Steensgaard, Langeland.
• Hun blev uddannet som elev/assistent 1923 på Prinsesse Helenes Børnehjem.
• Elev: 1926, Suhrske husmoderskole, Kbh.
• Hun arbejdede som hjemmegående husmoder 1926 i Gentofte.
• Hun boede 1969-1993 i Bredebo, Brede.
Børn af dette ægteskab:
i.
Helle Thorborg blev født den 12 Apr. 1927 i Gentofte og blev døbt den 5 Jun.
1927 i Sct. Lucas Kirkesal, St Hans Torv, Kbh. Andet navn for Helle er Helle
Beckmann. Helle blev gift med Carl Henry Beckmann, søn af Aage
Beckmann og Anna Russow, den 30 Okt. 1954 på Gentofte Rådhus.
Ægteskabet endte med skilsmisse separeret 1978. Helle havde et forhold til Ib
Lydholm, søn af Carl Albert Lydholm og Ella Harriet Lilly Larsen. Dette
par blev ikke gift. Parret var barnløse.
ii.
Knud Thorborg blev født den 23 Sep. 1928 i Gentofte og blev døbt den 28 Okt.
1928 i Davidskirken (Fr. Balle). Knud blev gift med Ingrid Hjort, datter af
Andreas Christian Hjort og Karen Margrethe Larsen, den 28 Aug. 1952 i
Venedig. Ægteskabet endte med skilsmisse den 8 Maj 1974. Knud blev derefter gift
med Monika Tschalär, datter af Johann Georg Tschalär og Rosa
Bollinger, den 30 Jun. 1978 på Gladsakse Rådhus.
iii.
Kjeld Thorborg blev født den 27 Jun. 1932 i Gentofte og blev døbt den 3 Aug.
1932 i Gentofte kirke (Fr. Balle). Kjeld blev gift med Gerd Nørresø, datter af
Svend Nørresø og Elisabeth Stephany Kreiss, den 18 Jul. 1957 på
Frederiksberg Rådhus.
iv.
Karsten Thorborg blev født den 25 Nov. 1942 i Gentofte og blev døbt den 10
Jan. 1943 i Gentofte kirke (Nicolai Balle). Karsten blev gift med Bente Thygesen
Liisberg, datter af Peter Liisberg og Marie Elisabeth Pedersen, den 22 Okt.
1966 i Linå kirke.
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2. generation (Forældre)
2. Jens Christensen Thorborg, søn af Christen Nielsen
Thorborg og Ane Jensdatter, blev født den 23 Mar. 1850 på
"Thorborg", Overbarrit, blev døbt den 25 Mar. 1850 i hjemmet,
publiceret i Barrit kirke 20 maj, døde den 5 Apr. 1932 på Sct. Josephs
hospital, Kbh. i en alder af 82 år, og blev begravet på Gentofte
kirkegård, urne i familiegravstedet..
Biografi: Jens Thorborg gik som sine søskende i landsbyskolen i
Barrit. Den kunne dog ikke i længden tilfredsstille hans
videbegærlighed eller forældrenes ambition. En dag sagde degnen til
forældrene, at nu kunne han ikke lære drengen mere, han havde et
godt hoved, og da landsbrugsarbejdet ikke lå særligt for ham, burde
han sættes i latinskolen i Horsens. Mon ikke også forældrenes gode
forhold til pastorens har spillet ind? Det var en stor beslutning at
tage, men resultatet blev, at han efter en prøve blev optaget på den
lærde skole i Horsens. Han har været omk. 12 år. Da der ikke på den
tid var jernbaneforbindelse til Barrit, måtte han indlogeres i byen og
kunne kun tage hjem i de store ferier - og så måtte han endda gå en
del af vejen. Nogle gange red den lidt yngre bror, Niels, ham imøde,
og så kunne Jens ride det sidste stykke, mens Niels gik tilbage. I 1869 tog Jens
studentereksamen med et godt resultat, og han drog så til Kbh. hvor han fik Regensen. Han fik
her mange gode venner, og han gik straks igang med at studere til læge. Han læste med stor flid
og fik sin embedseksamen i 1876 med laud. Sin værnepligt aftjente han fra marts 1877- feb
1878 som reservelæge i søværnet, og som sådan deltog han bl.a. i fregatten Jyllands togt til
Skotland. Efter afmønstringen startede han og en kammerat, den senere professor Jannik
Bjerrum (1851-1920) en praksis i Kbh. Den gik dog ikke bedre, end at han sagde ja, da de fra
Barrit foreslog ham at komme til hjemegnen hvor han foreløbig kunne bo hos moderen på
"Thorborg". 1880 giftede han sig med Agnete Levinsen. Hun var godsforvalterdatter og
bondestudentens hede drøm, så nu skulle der stiftes hjem. Han havde købt grund for 600 kr. og
opført et hus i Barrit. (Solgt 1888). Nogen større praksis blev det dog heller ikke til her. Men i
maj 1881 fik han mulighed for at afløse en læge Petersen i Hornsyld hvor flere læger holdt til, og
hvor omegnens folk var vant til at søge læge. Han skulle ikke betale nogen overtagelsessum, det
brugte man ikke den gang, men han skulle overtage den fratrædende læges ejendom, og den
ikke var i nogen god forfatning. Efter Juelsmindebanens åbning i 1884 blev han jernbanelæge,
og han var i perioden feb 1883 - jun 1887 konstitueret distriktslæge. Da Vejle amt 1891 byggede
et sygehus i Hornsyld blev han desuden sygehuslæge hvad der blev en god hjælp til
praksisindtægterne. At Hornsyld - trods modstand fra Helms apotek i Horsens - også havde
fået apotek, var også en fordel.
I 1890erne kom indremissionæren Bernhard Willer til Hornsyld, og begge fars forældre blev
grebet af hans forkyndelse. Han kom til at stå fadder ved fars dåb. Hjemmet blev stærkt præget
af indre mission, og det gjaldt også fars ældre brødre Holger og Frederik der begge var med i
den kristne studenterbevægelse i Kbh. Adda blev gift med Fr. Balle der var missionær og præst
i Grønland. Far gjorde også sit bedste, men kunne efter eget udsagn ikke leve op til brødrenes
trosstyrke, og med årene tog han mere og mere afstand fra sin barnetro. Frederik døde ung med
en levende tro, og også Holger fastholdt sin tro, selv om hans hjem var ikke meget præget af
den. Jens Thorborg var distriktslæge fra dec 1904 til 31. marts 1915, hvor han fratrådte denne
stilling og istedet blev udnævnt til kredslæge for Bjerre-Hatting lægekreds (uden at have taget
embedslægeeksamen). Han fratrådte denne stilling, da han fyldte 70 år i 1920. I den anledning
modtog han en adresse fra 10 læger i kredsen. Han havde dog stadig nogen praksis, men i 1923
blev han ramt af et apoplektisk tilfælde og måtte derefter helt ophøre med sin lægevirksomhed. I
juni 1924 flyttede han og farmor til Gentofte hvor de med hjælp af Johs havde købt hus på C.L.
Ipsensvej 5. Her boede han i 8 år, indtil sin død på Skt. Josephs Hospital. I sine sidste år var
han svag og ængstelig. Med talen var det også dårligt bevendt, men han var glad for at se sine
børn og børnebørn der hyppigt kom på besøg i hjemmet.
Min far som har oplyst det meste af ovenstående skrev: "Far var en både samvittighedsfuld og
pligtopfyldende læge, hvis faglige kunnen da også påskønnedes af de mange, der henvendte sig
til ham om råd og bistand. På hans skrivebord stod det fra gammel tid kendte motto for
lægekunsten:
Quelquefois quérir,
Souvant soulager,
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Toujours consoler.
Hvad far kunne påtage sig af operationer var begrænset, og det betød derfor en afgjort fordel
for egnen såvel som for sygehuset, da den hospitalsuddannede Holger knyttedes til sygehuset
og aflastede far for en del af hans praksis. Moderne indstillet som Holger var, foretog han - så
snart forholdene tillod det - alle sine patientbesøg pr. bil, mens far ofte befordrede sig fra sted
til sted pr. cykel, efter at han af økonomiske grunde havde måttet opgive selv at holde
hestekøretøj. I størst muligt omfang fik Holger også gennemført, at patienterne skulle møde til
undersøgelse og behandling på sygehuset i en fastsat konsultationstid. Lidt rivninger kunne
samarbejdet mellem den gamle læge og hans unge søn ikke undgå at afstedkomme, men stort
set har det dog nok været til fordel for begge parter, at Holger fulgte i sin fars fodspor og slog
sig ned i Hornsyld, hvilket far også selv ønskede. Far var i sine unge år vistnok ikke særlig
religiøst indstillet, selv om barndomshjemmet i Barrit prægedes af den vanekristendom, der var
sædvanlig blandt bønderne, hvor ikke de stærke jyder huserede. Men da der i slutningen af
forrige århundrede gik en pietistisk bevægelse hen over den egn, hvor far havde sit virke, blev
han ligesom mor revet med af denne stormvind, således at hjemmet i Hornsyld blev så
indremissionsk som noget. Hvad far kunne overkomme i retning af deltagelse i møder m.v. var
vel begrænset, men han lagde i hvert fald ikke skjul på, hvor han stod i den kamp, som
uundgåeligt måtte opstå mellem troende og ikke troende. I sin iver for at fremme den gode sag,
meldte far sig ind i afholdsbevægelsen Det blå kors, hvad der betød, at han gav afkald på den
snaps han vistnok tidligere af og til havde undt sig, også efter at de glade regensdage var forbi,
og at alkoholiske drikke blev bandlyst fra vort bord, selv ved festlige lejligheder."
Portræt i min besiddelse malet af Peter Hald 1921.
Medicinske notater: 1923 blev han ramt af et apoplektisk tilfælde som bl.a. ramte taleevnen.
Begivenheder i hans liv:
• Student: 1869, Horsens lærde skole.
• Han tog eksamen som cand. med. 1876 i Kbhs Universitet.
• Han arbejdede som praktiserende læge 1876 i Kbh..
• Han arbejdede som praktiserende læge 1878 i Barrit.
• Han arbejdede som praktiserende læge 1881 i Hornsyld.
• Han var ansat som distriktslæge Dec. 1904 i Hornsyld.
• Han arbejdede som kredslæge 1915-1920 i Bjerre-Hatting.
• Han gik på pension 1920 i Gentofte.
Jens blev gift med Agnete Marie Levinsen den 10 Sep. 1880 i Stouby kirke.
Ægteskabsnotater: Brev fra Alvilda Levinsen til Agnete: "Frederik sagde, at Torborg var reist
hjem igjen, - jeg saae ham ikke; han bliver i Barrit hele Vinteren og det er jo godt, han ikke kaster
sin gode Stilling bort for din Skyld. Kan du saa ikke betænke dig? det skader Intet, Nora læste
mine Ord om Posten. - Hun bliver dog bragt til at tænke over Sagen [om giftermål med Faber].
Kunde I blive lykkelige, kjære Børn, saa var jeg det ogsaa. Eders Vel er mit Livs Tanke."
Børn af dette ægteskab:
i.
Astrid "Adda" Eleonora Thorborg blev født den 1 Jun. 1881 i Nebsager, døde
den 22 Okt. 1957 i Odense hos Trysse i en alder af 76 år, og blev begravet den 26
Okt. 1957 på Gentofte kirkegård. Et andet navn for Astrid var Adda Balle. Astrid
blev gift med Frederik Balle den 28 Jul. 1902 i Tårbæk kirke.
ii.
Holger Thorborg blev født den 15 Feb. 1883 i Hornsyld, døde den 29 Apr. 1945
på Rigshospitalet i en alder af 62 år, og blev begravet den 1 Maj 1945 på Gentofte
kirkegård. Årsagen til hans død var Hjertesvaghed. Holger blev gift med Anna
Boeck den 1 Apr. 1911 i Lønborg.
iii.
Frederik "Bror" Thorborg blev født den 3 Apr. 1887 i Hornsyld, døde den 6
Nov. 1918 i Kbh. i en alder af 31 år, og blev begravet på Vestre kirkegård. Årsagen til
hans død var meningitis. Et andet navn for Frederik var Frederik Nicolaj Thorborg.
Frederik blev gift med Margrethe Gjørup den 25 Jun. 1914.
iv.
Alvilda "Vivi" Thorborg blev født den 26 Okt. 1889 i Hornsyld, døde den 6 Mar.
1957 i Gentofte i en alder af 67 år, og blev begravet den 9 Mar. 1957 på Gentofte
kirkegård. Et andet navn for Alvilda var Eva Alvilda Thorborg.
1
v.
Johs. Thorborg. Johs. blev gift med Grete Fog den 5 Jun. 1926 i Sct.
Nicolai, Svendborg.
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Carl Gustav "Dedde" Thorborg blev født den 15 Jun. 1899 i Hornsyld, blev døbt
den 9 Jul. 1899 i Nebsager kirke, døde den 25 Sep. 1971 på Lucasstiftelsen, Gentofte
i en alder af 72 år, og blev begravet den 1 Okt. 1971 på Vestre kirkegård. Carl blev
gift med Mette Jacobsen Bjerremand den 1 Aug. 1925 i Spøttrup. Ægteskabet
endte med skilsmisse. Parret var barnløse. Carl blev derefter gift med Gertrud
Jensen den 23 Jul. 1948. Ægteskabet endte med skilsmisse. Parret var barnløse.
Carl blev derefter gift med Inge Rasmussen den 27 Feb. 1955. Parret var
barnløse.

3. Agnete Marie Levinsen, datter af Anton Levinsen og
Alvilda Lovise Bøttger, blev født den 5 Nov. 1861 på Rosenvold,
blev døbt den 16 Dec. 1861 i Hjemmet, døde den 11 Feb. 1951 i
Gentofte i en alder af 89 år, og blev begravet den 14 Feb. 1951 i
Gentofte. Et andet navn for Agnete var Agnete Thorborg.
Biografi: Efter at være vendt tilbage til Barrit fra Kbh. mødte Jens
Thorborg i nabosognet Stouby sin tilkommende. Hun var betydeligt
yngre end han og mere tilbøjelig til at gå i gang med en uddannelse,
f.eks. til lærerinde, således som hendes tante Natalie Zahle havde
gjort det, end til at gifte sig. Forældrene mente imidlertid, at det var
et passende tilbud, og frieriet var så alvorlig ment, at hun omsider
gav efter. Vielsen fandt sted 10. sep 1880 i Stouby kirke, og de
nygifte tog deres nye hjem i besiddelse, dog kun for en kortere tid,
da de allerede i maj 1881 flyttede til Hornsyld. I ægteskabet fødtes 6
børn. Hendes ældste datter, Adda, blev provstefrue i Grønland, og
der er bevaret en dagbog fra Hornsyld skrevet i 1901 og sendt som
brev til hende med det første skib. I 1915 var hun selv i Grønland at
besøge Adda. Da farfar i juni 1923 blev ramt af sygdom, flyttede de til Gentofte året efter. Her
boede de på C.L. Ipsensvej 5 på 1.sal, mens faster Adda der var blevet enke kort efter flyttede
ind nedenunder. Farfar døde 1932, men farmor levede til 1951. De sidste mange år som
sengeliggende efter et fald den 11. apr. 1942 hvor hun brækkede sine hofter. Helle har tegnet
hende i 1948, netop som jeg husker hende.
Far skrev: "Mor voksede sammen med den omtrent jævnaldrende søster Nora op på gården
"Bøgely", som deres far i 1861 købte af Rosenvolds ejer grev Rantzau efter tidligere at have
haft bolig i slottets underetage. Agnete var en køn og velopdragen ung pige, som far hurtigt
fattede interesse for, da han i 1879 slog sig ned i Barrit. Hun faldt dog ikke for det første
basunstød, da far begyndte at gøre haneben. Om nogen forelskelse var der fra hendes side ikke
tale. Hun gjorde sig tanker om at blive uddannet til lærerinde, om muligt som elev på den skole,
Natalie Zahle (1827-1913), en søsterdatter af hendes morfar, havde oprettet i København. Dog,
hjemmet anså den dygtige unge læge, der var 11-12 år ældre end genstanden for hans ømme
følelser, for et godt parti for deres datter og har vel også af økonomiske grunde gerne set hende
afsat. I samme retning trak bedsteforældrene i Barrit præstegård, der stod i venskabeligt forhold
til Thorborg-familien og gerne så deres barnebarn gift ind i den. Det endte da også med, at mor
gav efter den 10. sep 1880 i brudens hjemsogn Stouby, i hvis kirke pastor Bøttger forrettede
vielsen. Kort tid derefter hjemførtes moster Nora som brud af pastor L.O. Faber, der havde
lært hende at kende som kapellan i Barrit. I Barrit havde far købt grund i nærheden af
slægtsgården for der at lade opføre en bolig for de nygifte. Huset blev også bygget, men kom
ikke til at tjene som lægebolig, i hvert fald kun ganske kort tid, da situationen allerede inden
udgangen af 1880 uventet ændrede sig for far. En læge Chr. Petersen opgav nemlig sin praksis i
Hornsyld for at blive distriktslæge med bolig i Odder, og far fik derved mulighed for at købe
hans hus i Hornsyld. Dette fandt far fordelagtigt, da Hornsyld var et sted, hvor omegnens folk
var vant til at søge læge. Uvist af hvilken grund havde flere læger i midten af 1800-tallet slået sig
ned i denne landsby, der lå i en passende afstand fra købstaden Horsens, og som i 1860 - trods
modstand fra Hjelms apotek i Horsens - fik sig et apotek. Far trådte da i underhandling med dr.
Petersen og købte hans lægebolig der lige ved apoteket. I begyndelsen prægedes fars og mors
livssyn ikke af nogen dybtgående religiøsitet; der var vel nærmest kun tale om en fra forældrene
nedarvet vanekristendom. Men heri skete der allerede tidligt en ændring, idet begge - men
ganske særligt mor - kom under påvirkning af indremissionske kredse, hvis strenge
moralbegreber derefter blev normgivende for hjemmet i Hornsyld. Det var navnlig
bekendtskabet med pastor Bernhard Willer (f. 1857 i Ringkøbing, sognepræst på Endelave
1890 og i Aulum 1899, d. 1927), der gav stødet til denne udvikling, som tog fart i midten af
halvfemserne. Som et vidnesbyrd herom kan nævnes, at pastor Willer var fadder ved min dåb
29. okt 1896, og at han i et brev til mor fra Endelave i nov 1897 skrev: "Især skal Herren have
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tak, som vandt Dem for sig og sit rige, gid han nu også måtte få lov til at fastholde og bevare
Dem - ja lykke til at rive nogle flere sjæle ud af Satans magt." En sætning som den var typisk for
min gudfar, hvis forkyndelse gik som en stormvind henover den hidtil så fredelige ø Endelave
og senere fortsattes i Aulum. Pastor Willer var søn af en skomager og uddannedes som smed,
men gav sig derefter til at studere og tog - efter at være blevet student - teologisk
embedseksamen for i moden alder at blive folkevækker af format. Samtidig med at pleje sine
religiøse interesser gennem deltagelse i møder o.l. passede mor sit hus så godt som nogen. Hun
var sine børn en omsorgsfuld mor og bar over med dem, selv når der var noget at kritisere. Mor
kunne godt være dømmende over for andre, men bar altid over med sine egne børns og
børnebørns fejl.
Samlivet med ægtefællen var ikke harmonisk. Dertil var de to alt for forskellige. Om nogen
familiehygge kunne man ikke tale. Når mor kunne unde sig lidt hvile, sad hun mest i dagligstuen,
mens far slappede af i sin egen stue, ofte liggende på sofaen og med ild i den pibe, som ikke
var tålt andre steder i huset. Af tjenestefolk havde vi i min barndom en kusk, der kørte for far
og holdt den ret store have, samt to piger, der skulle gå mor til hånde i huset. Telefonen måtte
mor passe. Den ringede ofte og kunne give anledning til spekulationer, når far var på sygebesøg
og så blev anmodet om at komme et andet sted, der lå på vejen. Det gjaldt da om at få far
passet op af f.eks. en købmand, der skulle passeres. Når mor var i gang med sit arbejde, havde
hun altid et salmevers på læberne. Det kunne være lidt trættende at høre på de ideligt gentagne
strofer, men de hørte nu engang med til hendes livsmønster. Mor led meget af hovedpine, men
var ellers ligesom far ved godt helbred i de yngre år. Hun blev da også henved 90 år gammel og
bevarede højt op i årene et godt humør, der skaffede hende mange venner, også efter at hun var
flyttet til Gentofte. Selv efter at være blevet bundet til sengen kunne hun forlyste dem, der kom
til hende, med sin humoristiske sans og derved opmuntre til nye besøg. Hun tog sig godt af far,
da han trængte til hendes omsorg, og blev selv i sine sidste år plejet af Adda, som var flyttet
sammen med hende, efter at Addas husstand var skrumpet ind til hende selv plus hendes yngste
søn og den grønlandske hushjælp, Judithe, der overlevede hende. Mor kom udmærket ud af
det med sine svigerbørn, selv om hun ikke altid kunne dele deres livssyn. Det hændte engang i
Hornsyld, at Holgers Anna kom hen til hende citerende de kendte verslinjer: "Jeg har følt jeg har
kun hjemme, der hvor sang og glæde bor" - fra en sang, der for øvrigt nu er gået ud af
højskolesangbogen. Hertil svarede mor med et andet citat: "Jeg får ej altid gå i mag, hvor lykken
er at hente. Jeg prøvet mangen nøjsom dag og fler der er i vente. Lad komme hvad der vil, jeg
går ad himlen til. Så længe jeg på vejen er, jeg får vel tåle dens besvær." Den sang var ganske i
vor kære farmors ånd. hun tog sig ikke livet let, men prøvede på at få det bedst mulige ud af
det, idet hun iøvrigt ventede sig en bedre tilværelse efter denne. Kun i det sidste års tid før
dødens komme i 1951 syntes jeg det kneb lidt for hende at holde modet oppe."
Litografi i min besiddelse af Helle fra 1948.
Medicinske notater: Hun var sengeliggende med dobbelt hoftebrud efter et fald i 1942.
Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev tilsluttet Indre Mission 1895.
Agnete blev gift med Jens Christensen Thorborg den 10 Sep. 1880 i Stouby kirke.
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3. generation (Bedsteforældre)
4. Christen Nielsen Thorborg, søn af Niels Rasmussen og
Karen Marie Rasmusdatter, blev født den 7 Maj 1812 i
Barritskovby, blev døbt den 14 Maj 1812 i Barrit, døde den 8 Jan. 1867
i Thorborg, Overbarrit i en alder af 54 år, og blev begravet den 16 Jan.
1867 i Barrit. Årsagen til hans død var Tuberkulose. Et andet navn for
Christen var Christen Nielsen.
Biografi: Christen Nielsen Thorborg var gårdejer, sognefoged og
mølleejer i Overbarrit. Han tog navn fra gården og blev trods
sygdom og tidlig død en gennembrudsskikkelse for sin gren af
familien. Men iøvrigt var han var den yngste af 5 søskende der alle
var solide gårdmandsfolk på egnen. Der var 20 års aldersforskel til
den ældste af dem, Rasmus Nielsen på gården Ravnsborg, der var
en betydelig mand på egnen, og som også var sogneforstander. De
var begyndt som gårdfæstere under Barritskov gods, men havde
først i 1850erne købt deres gårde til selveje. Rasmus Nielsens ældste
søn blev døbt Henrik Jørgen efter grev Scheel på godset, og denne
stod fadder, mens barnet blev båret af godsforvalterfruen, "madame
Schmidt". (Hun var mormor til min oldemor Alvilda Bøttger).
Min oldefar fik gården "Thorborg" i fæste 1844. Navnet var gammelt. I kirkebogen 1777 kaldes
en fæstegård under Barritskov "Toreborghuus". Og der optræder flere fæstere af gården med
tilnavnet Thorborg. Den var således på et tidspunkt fæstet til en Rasmus Jørgensen kaldet
Rasmus Thorborg. Hans 2. kone, Mette Pedersen, var efter hans død gift med to efterfølgende
fæstere. Den sidste hed Ramus Mikkelsen og var 26 år yngre end hende. Da Christen Nielsen
overtog fæstet i 1844, var han 32 år og omtrent nygift. Ved FT 1845 boede han og hans kone,
Ane Jensdatter, på gården med en datter på 1 år, et 10-årigt plejebarn på fattigvæsenet og en
tjenestepige. Desuden havde de det tidligere fæsterpar på aftægt: Mette Pedersdatter på 81 og
Rasmus Mikkelsen på 55 år. Det har været en beskeden begyndelse. Fæstebrevet viser, at
gården var sat til 2 tdr. hartkorn. Christen Nielsen betalte 100 rdl. sølv i indfæstning, og der
skulle årligt ydes landgilde og forrettes hoveri. Desuden skulle de tidligere fæstere have aftægt
på gården. Fæstebrevet blev lyst ved herredsretten den 23. september 1844. 1. maj 1849
ophævede grev Scheel imidlertid hoveriet på de 52 gårde under Barritskov, og ved
fæsteafløsningen blev gårdene under godset solgt til fæsterne til frit eje - blandt dem Christen
Nielsen. Den var da ansat efter den nye matrikel til godt 3 tdr. hartkorn. Købsprisen for gården
med tilliggende jorder, bygninger, besætning og tilbehør var 2.542 rdl., og Christen Nielsen fik
et lån på knap 2.000 rdl. af godset. I 1854 udvidede han gården med en parcel sat til godt 1 tdr.
hartkorn for 1000 rdl. Og 1855 overtog han forpagtningen af præstegårdens anseelige jorder af
sognepræsten Rasmus Bøttger Hansen. Sidst i 50erne opførte han desuden en vindmølle som
han forpagtede bort til møller Jens Jensen fra Barritskovmølle. (Det førte iøvrigt til sagsanlæg
fra ejeren af Staksrode vandmølle, enken Marianne Ahrenkiel, der havde mølleretten på egnen.
Sagen sluttede 1859 med et forlig, hvor møller Jensen indvilligede i at betale 150 rdl. til
enken).
Christen Nielsen tog navn efter gården. I kirkebogen står ved hans død: Kristen Nielsen
(Thorborg), og på gravstenen på Barrit kirkegård er parentesen borte. Hans børn fik
familienavnet Thorborg ved dåben. Der var 10 børn i ægteskabet med Ane Jensdatter, men de 4
døde som små.
Familien havde et nært forhold til sognepræstens i Barrit præstegård. Gården lå - og ligger med udsigt over en mark til kirken. Ved FT 1840 ses han ude at tjene han som karl i
præstegården. Flere af børnene blev opkaldt efter præsteparret, og der var fadderskaber begge
veje. Det er bemærkelsesværdigt, at den tidligere fæstebonde lod sin næstældste søn, Jens, tage
til Horsens for at blive student. Navnet Christen Nielsen dukker nu og da op i kirkebøgerne som
fadder og i retsdokumenter som tingsvidne o.l. Sognefoged blev han også, ligesom hans
efterfølgere på gården, sønnen Niels og sønnesønnen Aage, senere blev det. Han har været en
mand der udfyldte sin plads i sognet, og en gennemgang af fadderskaberne ved hans 10 børns
dåb viser foruden forbindelsen til præstefamilien også bondesamfundets slægtssamhørighed.
Det er søskende og svogre og efterhånden også deres børn der udgør den helt overvejende
part. Hvad gården angår, var den i slægtens eje i 4 generationer fra 1852-1997.
Far skriver om ham: "Han var en driftig mand, der arbejdede sig frem til relativ velstand,
idet han ikke alene drev sin egen gård, men tillige fik præstegården på 80 tdr. land i forpagtning
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og yderligere til bedriften knyttede en vindmølle, som han selv havde ladet opføre. Sognefoged
blev han også, men han ramtes af tuberkulose og døde af denne sygdom i forholdsvis ung
alder. Enken måtte da opgive præstegårdsforpagtningen og - efter en overgangsperiode - lade
sin gård bestyre af den ved faderens død kun 15-årige søn Niels, der senere overtog den som
ejer." (Erindringer s.4).
Christen Nielsen Thorborg lod sig fotografere med stok og hund, og hans efterladte lod gøre et
portrætmaleri efter fotografiet. Det er i barritfamiliens besiddelse, men jeg affotograferede det
under et besøg hos Aage Thorborg i 1967.

Medicinske notater: Brev fra Niels Thorborg til min farfar, Jens:
Barrit d. 11 Febr 1878
Kjære Broder! Jeg vil nu se og give Dig de forlangte oplysninger så godt som mulig. 1. Moder
bliver 60 år den 3die Juni. 2. Rasmus bliver 30 år d. 5 Juli. - 3. Jeg selv bliver 26 år d. 21 Febr. 4. Fredrik bliver d. 22 år 5 Juli. - 5. Jørgen bliver 19 år d. 26 Februar. - 6. Lille Marie bliver 14
år d. 3die Juni. - fader var 54 år da han døde. Vores afdøde sødskende døde i en alder af - 1.
Rasmus 2 ½ år - 2. Den første Nora 5 år - 3. Jørgen 2 år og døde af kighoste - 4. den sidste
Nora 2½ år gammel. Begge vores søstre døde af strubehoste og Rasmus døde en stille og rolig
død. Både faders og moders forældre blev grumme gamle - faders sødskende lever endnu
sånærsom Rasmus Ravnsborg, som var 82 år da han døde. Moders sødskende lever end nu på
to nær som var Jens Keisers kone som døde i sit 50 år og så hendes broder Jørgen, som døde
22 år gammel af halssyge. Jens Keisers kone var i nogle dage her. Hun døde noget
sindsforvirret, men det kom vistnok af en slags dilerium, da hun jo havde villet beruse sig, i
mange år før hun døde.
Moders forældre - hendes fader var 75 år da han døde, hendes moder 82 år. Faders forældre hans fader var cirka nogle og 80 år gammel - hans moder var vistnok noget over 70 år gammel
da hun døde. Faders forældre kan vi ikke rigtig huske noget bestemt om, men det var vistnok
omtrent i den alder som ovenfor er anført, at de døde.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstegårdmand "Thorborg" 1844 i Overbarrit.
• Han arbejdede som selvejer, mølleejer, sognefoged 1851 i Thorborg, Overbarrit.
Christen blev gift med Ane Jensdatter den 10 Jun. 1843 i Barrit kirke.
Børn af dette ægteskab:
i.
Eleonora Christine Christensen blev født den 8 Mar. 1844 i Overbarrit, døde den
18 Jan. 1850 i Overbarrit i en alder af 5 år, og blev begravet den 25 Jan. 1850 i Barrit.
Årsagen til hendes død var strubehoste 5 år.
ii.
Rasmus Bøttger Christensen blev født den 15 Nov. 1845 i Overbarrit, døde den
31 Jan. 1848 i Overbarrit i en alder af 2 år, og blev begravet den 6 Feb. 1848 i Barrit.
iii.
Rasmus Bøttger Christensen Thorborg blev født den 5 Jul. 1848 i Overbarrit, blev
døbt den 11 Jul. 1848, døde den 13 Mar. 1929 på Hornsyld sygehus i en alder af 80
år, og blev begravet den 18 Mar. 1929 i Barrit. Rasmus blev gift med Marie
Pedersen.
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iv.
Jens Christensen Thorborg. Jens blev gift med Agnete Marie Levinsen den
10 Sep. 1880 i Stouby kirke.
v.
Niels Rasmussen Christensen Thorborg blev født den 21 Feb. 1852 i Thorborg,
Overbarrit, døde den 19 Nov. 1926 i Thorborg i en alder af 74 år, og blev begravet på
Barrit kirkegård. Et andet navn for Niels var Niels Thorborg. Niels blev gift med
Karen Olesen den 1 Apr. 1881.
vi.
Jørgen Christensen Thorborg blev født den 15 Jul. 1854 i Overbarrit, døde den 23
Feb. 1857 i Overbarrit i en alder af 2 år, og blev begravet den 3 Mar. 1857 i Barrit.
Årsagen til hans død var kighoste 2 år.
vii.
Frederik Christian Christensen Thorborg blev født den 5 Jul. 1856 i Thorborg,
Overbarrit, døde den 24 Mar. 1886 i Hyrup i en alder af 29 år, og blev begravet den 1
Apr. 1886 i Stouby. Årsagen til hans død var Lungesvindsot. Frederik blev gift med
Sidsel Marie Mortensen den 24 Mar. 1882 i Stouby kirke.
viii.
Jørgen Christensen Thorborg blev født den 26 Feb. 1859 i Overbarrit. Jørgen
blev gift med Agnes Christine Sørine Olesen den 17 Feb. 1881 i Rårup.
Ægteskabsstatus: gift.
ix.
Eleonora Cathrine Christensen Thorborg blev født den 10 Okt. 1861 i Overbarrit,
døde den 11 Jun. 1864 i Overbarrit i en alder af 2 år, og blev begravet den 17 Jun.
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1864 i Barrit. Årsagen til hendes død var strubehoste 2½ år.
Marie Christensen Thorborg blev født den 3 Jun. 1864 i Overbarrit og døde den 4
Jul. 1943 i Rårup i en alder af 79 år. Marie blev gift med Anton Justesen.

5. Ane Jensdatter, datter af Jens Pedersen og Karen Jørgensdatter, blev født den 3
Jun. 1818 i Overbarrit, blev døbt den 9 Jun. 1818 i Barrit, døde den 9 Mar. 1906 i Thorborg,
Overbarrit i en alder af 87 år, og blev begravet den 14 Mar. 1906 i Barrit.
Biografi: Ane Jensdatter var datter af Christen Nielsens fætter, Jens Pedersen, og hun var
søster til hans nevø Henrik Jørgen Ravnsborgs kone. Familierne har ordentlig været filtret ind i
hinanden i det lokale bondesamfund. Hun blev gift som 25-årig og fødte 10 børn, hvoraf de 4
døde som små. Hendes mand var fremsynet og driftig, men han døde af tuberkulose, da hun
blot var 49 år i 1867. Vi kender ikke hendes følelser for ham, men hun lod hans portræt male
efter et fotografi. Det har været en streng tid for hende. Den ældste søn var 19 og fløjet fra
reden, men hun havde endnu fem at forsørge. Jens var 17 og gik i Horsens Latinskole, dvs. ren
udgift. Niels var 15, og så var der de tre små: Frederik på 11, Jørgen på 9 og Marie 3. Ane
måtte opgive præstegårdsforpagtningen og sælge møllen, men hun klarede ærterne som
gårdejer, og Jens kunne tage til København at studere. I 1875 vågede hun hos den døende
Eleonora Bøttger i præstegården, et udtryk for det særlige forhold hun havde til præstens. Ved
FT 1880 var hun 61-årig gårdejer. Sønnen Niels på 27 stod for gårdens drift, og Jens på 29 var
hjemme som stedets nye læge. Og så var der sønnen Jørgen på 20 og Marie på 15 samt en
tjenestepige på 14. Året efter afhændede hun "Thorborg" til Niels og gik på aftægt hos ham.
Det blev en lang enkestand, hun døde først i 1906.
Agnete Thorborg skriver i sin brevdagbog:
4. mar 1906, at hun har besøgt den gamle bedstemor endnu engang "for det er nu vist snart
paa det sidste med hende, man kan nu ikke engang tale med hende, hun ligger i en Døs, klager
sig undertiden, kan et Øjeblik ad Gangen kjende en, men glemmer det straks igjen."
9. mar: "Den gamle Bedstemoder (Bebe-ba) som du [Adda] kaldte hende i Modsætning til
bebe-hav (dvs. Alvilda i Kbh), døde Natten mellem Torsdag og Fredag og skal begraves på
Onsdag."
14 mar: "Idag har Far og jeg saa været til den gamle Bedstemoders Begravelse, og den var
jo da i alle Maader stillet saa pænt og nydeligt an. Vi samledes kl. 12 i Hjemmet til Chocolade
og Kaffe, og Præsten og Degnen talte forholdsvis pænt og hjærteligt. Kisten var ikke lukket, og
Bedstemoder saa sød ud, og alle holdt jo af hende og viste hende megen Kjærlighed og
Godhed i hendes Alderdom. Pastor Ammentorps har i Sandhed været pæn imod hende, og det
undrede mig, at de ikke var bedt med hjem efter Begravelsen, ligesom Degnens. Vi spiste saa
Suppe med to Slags Boller, Steg og Kager og kjørte derefter hjem. Kirken var pænt pyntet, og
der var trykte Sange, hvoriblandt: Min Død er mig til gode."
Ane Katrine Rasmusdatter
g.m. Peder Rasmussen
Jens Pedersen
Nielsen Thorborg
g.m. Karen Jørgensdatter
Ane Jensdatter
Ane Jensdatter
g.m. Chr. Nielsen Thorborg

Rasmus Nielsen g.m. Maren Rasmusdatter
Niels Rasmussen
g.m. Karen Marie Rasmusdatter
Rasmus Nielsen Ravnsborg
Chr.
g.m. Maren Nielsdatter

g.m.

Kirstine Jensdatter
g.m. Henrik Jørgen Rasmussen Ravnsborg

Begivenheder i hendes liv:
• Aftægt: hos sønnen Niels, 1881, Thorborg, Overbarrit.
Ane blev gift med Christen Nielsen Thorborg den 10 Jun. 1843 i Barrit kirke.
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6. Anton Levinsen, søn af Henrik Nielsen Levinsen og Ane
Kirstine Sørensen, blev født den 13 Dec. 1819 i Holbæk ved Randers,
blev døbt den 19 Dec. 1819 i hjemmet, publ. 26 Mar 1820, døde den 7
Apr. 1897 i Kbh. i en alder af 77 år, og blev begravet på Assistens
kirkegård. Et andet navn for Anton var Anton Peter Nicolaj Levinsen.
Biografi: Anton Levinsen var blot en dreng, da hans far døde. Han
blev optaget i hjemmet hos sin ældste bror, Jens Levinsen, der var
birkeskriver i Hørsholm, og han blev - efter 5 år på Hørsholm birks
kontor - exam. jur. 1839. Fra birkedommer Haxthausen modtog han
ved den lejlighed følgende skudsmål: "At Anton Levinsen, der for
nærværende Tid staar i begreb med at underkaste sig den dansk
juridiske Eksamen, i flere Aar har arbejdet paa mit Kontor som hans
Bror, exam. jur. Fuldmægtig Levinsens Medhjælper, og at han i
denne Tid har udvist særdeles Flid og Nøjagtighed i sine
Forretningers Udførelse, samt at jeg selv har lært ham at kende som
et ungt Menneske, der med en lys Forstand forener en særdeles
elskværdig Karakter, og som vækker de bedste Forhaabninger,
saadant er det mig en meget kær Pligt overensstemmende med
Sandheden at kunne bevidne." Efter sin eksamen fik han ansættelse på Gisselfeld klosters
kontor hvor han var 1 1/2 år, og hvorfra han også fik en fin anbefaling, da han i maj 1841 fik
tilbud om stillingen som godsforvalter på Rosenvold. At han også her udførte sit arbejde på
tilfredsstillende måde bevidner grev Fr. Rantzau i følgende erklæring fra maj 1881: "Anton P. N.
Levinsen har ... tjent paa Rosenvold i 40 Aar fra 1. Maj 1841 til 1. maj 1881, da han efter eget
Ønske fratræder Tjenesten hele Tiden som Godsforvalter og nogle Aar, inden Gaarden blev
bortforpagtet, tillige som Avlsforvalter i min afdøde Faders og min Besiddelsestid. Der har
været ham meget betroet, og han har stedse gjort rede for alt; hans Regnskaber har altid været i
Orden og tilstede i rette Tid." Iflg. ansættelseskontrakten tilkom der ham fri bolig i den dertil
indrettede lejlighed i underetagen på selve herregården. 1864 flyttede han imidlertid med sin
familie til gården Bøgely i Stouby, og det var her min farmor voksede op og boede, indtil hun i
1880 blev gift og flyttede til Hornsyld. Året efter flyttede forældrene med sønnen August til
Kbh. hvor de fra april flyttedag lejede en 3.sals lejlighed i mellembygningen Nørregade 35,
bestående af 4 værelser, entré, køkken, pigeværelse, spisekammer, 1 kvistværelse og
brændekælder. Prisen var 275 kr. halvårlig. Senere flyttede familien til andre adresser.
Selvom Anton Levinsen fik de bedste skudsmål for sit arbejde både fra Hørsholm og siden fra
grev Rantzau på Rosenvold udviklede han med årene et tungt sind. Nem at leve sammen med
var han ikke. Der findes en række optegnelser fra hans langt yngre kone, Alvilda Bøttger, der
viser hvor ensom hun følte sig i ægteskabet. Og breve fra hans gamle dage vidner om egentlig
maniodepressive stemningssvinger. Det ses også hos datteren Nora og hos flere af hendes
efterkommere. Heldigvis er min farmor og hendes gren gået fri af denne tunge arv.
Portræt i min besiddelse malet af sønnen Sophus.
Medicinske notater: Maniodepressive svingninger. Der er tale om en arvelig sygdom i sindet, og
datteren Nora var flere gange indlagt for det. Det samme gælder nogle af hendes efterkommere,
navnlig sønnen Svend. Jeg ved ikke, om der kan have ligget noget lignende under August
Levinsens letsindige omgang med moderens penge.
Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen som dansk jurist 1839.
• Han var ansat som godsforvalter 1841-1881 i Rosenvold gods.
• Han gik på pension 1881 i Kbh..
Anton blev gift med Alvilda Lovise Bøttger den 28 Apr. 1857 i Barrit kirke.
Ægteskabsnotater: To børn døde som spæde: Lorents Johannes f. 14/4 1858, død 8/8 58 og
Mary Vingfrida f. 15/10 1865, død 18/1 66.
Børn af dette ægteskab:
i.
Lorents Johannes Levinsen blev født den 13 Apr. 1858 på Rosenvold, blev døbt
den 5 Jun. 1858 i Stouby kirke, døde den 8 Aug. 1858 på Rosenvold, og blev
begravet den 10 Aug. 1858 i Stouby. Årsagen til hans død var blodgang - 1/3 år.
ii.
Sophus Levinsen blev født den 1 Jul. 1859 på Rosenvold og døde den 15 Apr.
1945 i Bruxelles i en alder af 85 år. Et andet navn for Sophus var Sophus Theobald
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Levinsen. Sophus blev gift med Marguerite Decam i Mar. 1893.
Eleonora "Nora" Levinsen blev født den 28 Nov. 1860 på Rosenvold og døde
den 22 Jul. 1947 i Gråsten i en alder af 86 år. Et andet navn for Eleonora var Eleonora
Kirstine Levinsen. Eleonora blev gift med Ludvig Oscar Faber den 30 Maj 1881 i
Kbh.
Agnete Marie Levinsen. Agnete blev gift med Jens Christensen Thorborg den
10 Sep. 1880 i Stouby kirke.
Mary Vingfrida Levinsen blev født den 15 Okt. 1865 og døde den 18 Jan. 1866.
August Levinsen blev født den 28 Jul. 1867 på Bøgely, Stouby, døde den 25 Jan.
1932 i Kbh. i en alder af 64 år, og blev begravet den 29 Jan. 1932 i Gentofte. Et andet
navn for August var August Frederik Levinsen. August blev gift med Anna Betty
Kayser den 1 Mar. 1927 i Gentofte kirke. Parret var barnløse.

7. Alvilda Lovise Bøttger, datter af Rasmus Hansen Bøttger og
Eleonora "Nora" Christine Schmidt, blev født den 15 Nov. 1836 i
Barrit, blev døbt den 16 Nov. 1836 i hjemmet. Publiceret 19 apr, døde
den 28 Aug. 1918 i Kbh. i en alder af 81 år, og blev begravet på
Assistens kirkegård. Et andet navn for Alvilda var Alvilda Levinsen.
Biografi: Min fars mormor voksede op i Barrit præstegård, som den
ældste i en stor søskendeflok. Det kunne gå vildt for sig i flokken,
men både Hans Pedersen og hendes ældre kusine, Natalie Zahle, der
efter hinanden var huslærere i præstegården har i deres erindringer
fremhævet hende som en vakker og opvakt pige. Senere underviste
hun også selv sine mindste søskende. Hun var blot 20 år, da hun i
1857 blev gift med godsforvalteren på det nærliggende Rosenvold.
Anton Levinsen var 17 år ældre end hun, men hun har i en
optegnelse fra 22/5 1863 skrevet om sin forelskelse i ham dengang:
"Jeg tænker paa min Fryd ved undertiden at træffe Anton, - han var
Solskinnet i min Tilværelse, hans kjærlige Ord, som syntes at vise,
han holdt af mig, - de vare mine bedste Skatte, og jeg gjentog dem
tusinde Gange i mine eensomme Timer i mit lille Kammer."
Året efter giftermålet fødte hun en dreng som imidlertid døde. Hendes bror Emil der læste i
Kbh. havde oplevet deres sorg og spurgte bekymret i et brev dat. 25/9 1858: "om I begynde at
komme Eder efter Eders store Sorg; thi I kunne ikke vedblive at leve saaledes, som i de sidste
Uger af Sommerferien." Året efter fik de en anden søn, Sophus, men samlivet mellem
ægtefællerne blev tidligt en skuffelse for dem. Hun har skrevet en række optegnelser fra årene
sidst i 1850erne til midt i 1870erne, hvor hun giver udtryk for sin fortvivlelse og ensomhed i
ægteskabet. Hvad der er sket omtaler hun som en hemmelighed, men det ser ud til, at Anton
Levinsen har været forelsket i en anden. 22/5 1863 skriver hun således: "Hvor det er underligt at
møde hende, - hun hilser og smiler saa venligt og ahner Intet, - jeg smiler ogsaa, men jeg veed
Alt og vilde hellere græde." Senere klager hun over hans bestandigt dårlige humør og over, at
han har det bedst, når han er borte fra hende. Han kunne heller ikke følge hende i hendes
inderlige religiøse følelsesliv. I det hele taget var det en svær tid for hende i disse mange år. Ikke
blot mistede hun sit første barn, men broderen Emil begik selvmord i Kbh. 1861, søsteren
Laura døde af kræft nogle måneder senere, og endnu en bror, Sophus, gik ned med sit skib
1863. I 1865 mistede hun endnu et spædbarn. Så sent som omk. 1875 skriver hun: "O, det er
ikke af det daglige Brød, jeg fik for lidt, - nei, det er Aandens Goder, jeg savner, - det er Ømhed
og Agtelse, som jeg seer andre Quinder faae!"
Indtil 1864 boede de i en lejlighed på selve godset, men 1864 flyttede de ned på fæstegården
Bøgely i Stouby nær ved. Det var så udpræget mandens projekt. 22/5 1863 skrev hun tappert:
"Stouby, - o, denne Gaard bliver mig dyrebar, fordi Anton helliger den al sin Omsorg! Tanken
om den var mig engang saa forhadt, o - Ingen fattede det, og dog fylder Tanken om at boe der
mig endnu med Skræk, - maaskee gaar det bedre, naar jeg er der." Det gjorde det nok. Her
voksede de 4 børn op og gav livet fylde for moderen, men der blev selvfølgelig mere tomt,
efterhånden som de 3 ældste flyttede hjemmefra. Først Sophus der kom i handelslære hos Chr.
Fog i Horsens (mors farfar!) og som 1880 rejste til London, så Agnete som samme år giftede
sig med Jens Thorborg, og endelig Nora som 1881 giftede sig med Faber. Alvilda skrev i den
anledning til Agnete der ikke kunne være med til brylluppet: "Jeg satte mig inde i Stuen og græd
og syntes, at jeg var meget ulykkelig, og at Livet nu laa saa tomt for mig fordi I ere borte, og
fordi Lykken mangler i det vigtigste Forhold. Jeg syntes ret, jeg var færdig med al Glæde, og
jeg føler ogsaa, kjære Agnete! at trods mine Bestræbelser for at være en god Moder for Eder,
saa fandt I mig tidt urimelig og streng og synes dog altid, at Søsteren var Lyspunktet i Eders
Hjem, og Moderen var den Strenge, som I frygtede. Og dog siger jeg Eder, at min Villie var
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god, og at Ingen elsker Eder høiere end jeg; men det er vel saaledes, at naar man ikke er rigtig
glad i sit Indre, saa kan man tidt være haardere, end man egentlig er, - og I, som ere saa
lykkelige tør ikke fælde for haard en Dom. - Naa men kjære Barn! Jeg kom jo over den Aften
som over saa Meget, og næste Dag skinnede Guds Sol herligt til vort Bryllup, og din Fader var
ret godt fornøiet."
1881 blev Anton pensioneret, og han og Alvilda med den yngste søn, August, flyttede til Kbh.
Nu var forholdet vendt om. Han var blevet gammel, og hun nød sin bylejlighed: "Det er
sommetider heelt strengt at løsrive sig fra den varme Stue og Lampen og Bogen, og hvad man
ellers har for, naar man sidder saa godt, men naar jeg er rask, morer jeg mig godt ude
sommetider, og det er trist i Længden at see din Fader kjede sig saa grundigt herhjemme, da han
bliver træt af at læse, det stakkels Skind", skrev hun til Agnete. Han sad tungt på pengekassen
og var temmelig tunghør, når konen bad om penge til husholdningen. Det gik nok bedre i hans
sidste år hvor han dårligt kunne klare sig selv. Og ved hans død 1897 skrev Alvilda til Agnete:
"Du veed, den elskede Fader er død, - stille og blidt imorges. Hans sidste Ord til mig iaftes var:
Godnat, lille Alvilda, sov nu sødt i Jesu Navn! Gud skee Lov for de Ord! han talte meget med
mig iaftes, og han sagde, Pastor Steen skulde kaste Jord paa ham, fordi han var hans
Sognepræst, skjøndt han aldrig har seet ham. Jeg er saa fortumlet, at jeg Intet kan skrive, - han
sover saa sødt, og jeg gaaer hele Tiden om ham!"
Far skriver i sine erindringer: "Efter i 1897 at være blevet enke havde bedstemoder en god
periode, i hvilken hun modtog mange visitter af slægtninge og venner, der gerne hørte hende
fortælle erindringer fra Stouby-tiden. Det var nu mest de lyse sider hun dvælede ved, og
bedstemoder forstod at give sine små anekdotiske beretninger en munter pointe." Men i 1912
kom det for en dag, at sønnen August, som boede sammen med hende og bestyrede hendes
penge, havde forgrebet sig på dem. Han blev varetægtsfængslet og måtte opgive sin juridiske
bestalling. Og hun havde mistet størstedelen af sin formue. Men de forblev bofæller, sålænge
hun levede, og han fik job på en vens sagførerkontor. "Efter at være kommet til København
som student i 1914 kikkede jeg ofte op til den kultiverede gamle dame, der ikke havde ladet sig
slå ud af den katastrofe, August nogle år tidligere havde beredt hende. På sine gamle dage gik
bedstemoder ikke meget ud. Det hændte dog, at hendes velstillede bror, arkitekt Frederik
Bøttger, inviterede hende ud til frokost eller middag på en restaurant. Selv kunne hun ikke tillade
sig flotheder af nogen art. Den pige, hun havde i sit brød, måtte gå for den lavest mulige løn, og
der var kun et elendigt lille værelse til hende lige op ad køkkenet. Jeg har også oplevet at se, at
hun fik sin middagsmad anrettet af husets frue på en tallerken, som bedstemoder selv havde
spist af, uden at det ansås for nødvendigt først at vaske den ren. At onkel August altid over for
pigen omtaltes som "herren", understregede yderligt den ydmyge stilling hun indtog i hjemmet.
Et års tid før sin død faldt bedstemoder under et besvimelsesanfald om på gulvet i sin lejlighed
og slog sig slemt. Hun kunne derefter kun færdes på gaden til vogns eller i kørestol. Men hun
blev altså ret hurtigt udfriet fra denne hjælpeløse tilstand i en alder af 82 år."
Alvilda blev gift med Anton Levinsen den 28 Apr. 1857 i Barrit kirke.

Udskrift fra Legacy

Aner til Johs. Thorborg

25

4. generation (Oldeforældre)
8. Niels Rasmussen, søn af Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter, blev født i 1755
i Barrit, blev døbt den 4 Okt. 1755 i Barrit, døde den 10 Dec. 1836 i Barritskov i en alder af 81 år,
og blev begravet den 18 Dec. 1836 i Barrit.
Biografi: Niels Rasmussen var fæstegårdmand i Barritskovby under Barritskov gods. Ved FT
1787 var han endnu ugift tjenestekarl på 31 år. 1793 giftede han sig, og det har utvivlsomt også
været på det tidspunkt han fik gård i fæste. Ved FT 1801 var han 45-årig husbonde og
gårdbruger med kone og 2 børn, Anders på 7 og Jens på 1 år. Der skulle senere komme flere til.
Det blev Jens der i tidens fylde overtog fæstet og senere ved fæsteafløsningen i 1850erne købte
gården til selveje. Og det var ham der fik forældrene på aftægt. Han havde iflg. KB 7/1 1827
fået et "uægte" barn med Niels Rasmussens steddatter Maren Olesdatter, og de blev senere gift.
(De står dog sært nok ikke som copulerede i Barrit KB for 1827-29).
Men altså: Niels Rasmussen har haft Maren som steddatter på gården, og hun og den
næstældste af sønnerne, Jens, har fundet behag i hinanden, lidt i utide. Vi finder Niels
Rasmussen igen ved FT 1834 som 77-årig enkemand på aftægt på gården hos Jens og Maren.
Men det var Niels Rasmussens yngste søn, Christen Nielsen, der skulle blive min oldefar og
Thorborgslægtens stamfader.
Sigfreds Pedersens far har skrevet om livsforholdene på landet i Barrit og Staxrode i første
halvdel af 1800-tallet, altså netop på Niels Rasmussen tid og egn:
"Erindring fra en lang Levetid" Af H. Pedersen, Lærer i Staxrode Skole. [Milos
Boghandel, Odense 1905]:
"I tyverne og trediverne af det nittende århundrede frembød det for sin frugtbarhed så stærkt
roste Bjerre Herred et andet skue end i sidste halvdel og især hen imod slutningen af dette
Seculum. Bønderne vare for størstedelen hoveribønder, som forrettede hoveriarbejde in natura
på herregårdene. Tilsigelsen til dette arbejde skete i reglen om aftenen forud for dagen, da det
skulde udføres, og hoveribondens planer for arbejdet i egen bedrift blev krydsede atter og atter.
Var en vang færdig til at modtage udsæden, kom ofte hoveritilsigelsen aftenen forud for dette
arbejdes udførelse, og den nylig pløjede ager måtte henligge ubesået 1 eller 2 dage, inden
træharven fik lov til at besørge sin ringe del af furernes udjævning. Om at frembringe et godt
muldlag som leje for sæden kunne der slet ikke være tale. En sådan udsættelse af behandlingen
på de stærke, vandholdige lerjorder havde til følge, at ageren aldeles ikke lod sig blot
nogenlunde ordentligt behandle, og blev ofte en væsentlig årsag til en påfølgende ussel høst.
Blandt andre årsager til en sådan kan anføres, at der aldeles intet gjordes for at bortlede
skadeligt vand fra marken, og driften var tit meget uregelmæssig. Undertiden kunde et stykke
jord ligge til græsning 6-10 år, medens et andet stykke var stadig under plov i lange tider.
Skulde den gamle græsmark endelig tages under plov, bleve 4 heste spændte for hjulploven, og
det kunde endda knibe med at gennemskære rødderne af senegræs og krageklo. Rødderne af
den sidste kunde være så stærke, at plov eller seletøj søndredes, når man ramte en busk af
denne plante. Ikke sjældent måtte der tages en økse til hjælp i dette tilfælde.
Når så høstens tid var inde og kornet færdigt til indbjergning, så var herremandens korn også
tørt, og så kom hoveritilsigelsen igen aftenen forud for dagen, da bonden kunde have bjerget en
betydelig del af sin tarvelige høst, og medens hans folk med heste og vogn besørgede
indkørselsarbejdet fra herregårdens mark, måtte hoveribonden rolig finde sig i at lade sin egen
sæd blive stående på marken, indtil herremandens korn var bragt i hus. Ikke så sjældent indtraf
under sådan udsættelse af indkørselsarbejdet uheldige vejrforhold, der yderligere forringede
værdien af høsten.
Vender man sig fra marken, landbrugets egentlige pulsåre, til fæste- og hoveribondens
bygninger på hin tid, får man et lige så trist billede af hans levevilkår. Bygningerne vare uden
undtagelse stråtækte bindingsværkshuse. Tømmeret var egetræ, i almindelighed af store
dimensioner. Bjælker og stolper på 10-12 tommers tykkelse vare ingen sjældenheder. Væggene
mellem det fortrinlige tømmer vare derimod kun klinede lervægge, som fremkom på følgende
måde: Enhver åbning mellem tømmeret forsynedes først med 3 lodret stillede stave. Disse
omvikledes så med tynde, runde eller kløvede hasselkæppe, hvilket kaldtes at vændre, og det
hele blev derefter udfyldt lige til tømmerets udkanter med vel æltet ler, blandet med en smule
sand. Dette kaldtes at kline. - Undertiden forsynedes lervæggene udvendigt med et godt lag
langhalm, som fastholdtes ved horizontalt anbragte og fastspigrede lægter, mellem hvilke der så
med enderne stukne ind under disse og i skrå stilling indsattes tynde kæppe, den ene parallelt
med den anden, idet skråstillingen forandredes mellem lægterne, når der på husets side eller gavl
vare fastslåede flere end 2 sådanne. Var dette arbejde net udført, gav det huset et ret hyggeligt
og lunt udseende, og var desuden et godt værn for de skrøbelige lervægge. Havdes intet sådant
værn, er det selvfølgeligt, at de rå lermasser ikke kunde stå mod vind og vejr i det regnfulde
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efterår eller mod frosten om vinteren. Om foråret stode helt eller delvis de nøgne vændre, og nu
måtte naboers og genboers piger i forening med gårdens egne gentage kliningen på ny, og dette
arbejde gentoges fra gård til anden i hvert års forsommer.
Gulvene i stuehuset bestode af stampet ler, et højst uheldigt materiale under mange forskellige
forhold. Vare lergulvene anbragte på nogenlunde tør grund, kunde de være ret faste, og på dem
tog datidens ungdom sig mangen lystig sving om. Bohavet var yderst tarveligt og kun beregnet
på at tilfredsstille daglig nødtørft. Ved siden af et langt umalet bord og langs med ydersiden i
stuen var almindeligt anbragt en faststående bænk, der afgav siddepladser især for den mandlige
del af husstanden. Kvinderne og fremmede, når sådanne arriverede, benyttede træstole. En egen
komfort var en slags lænestole med flettede halmsæder, særlig bestemte for de gamle i familien.
Det her anførte illustrerer ret tydeligt fæste- og hoveribondens levevilkår i hin tid, hvad Barrit
sogn angår, og forholdene vare næppe meget forskellige her og i de øvrige sogne i Bjerge
Herred.
Ved de foran givne skildringer har jeg særlig haft gårdmandsklassen for øje. Det er let
forståeligt, at husmændene i ingen henseende vare bedre stillede, men oftest endnu ringere
situerede end gårdmændene. Også mange husmænd vare hoverigørende fæstere, der i
modsætning til gårdmændenes spanddage, hoveri med heste og vogne, plov og harve, ydede
hoveri som gangdage, personligt dagarbejde på herrregården eller dens marked. Husene vare
byggede ganske som gårdmændenes, og deres indre ikke væsentlig forskelligt fra
gårdmændenes stuer, så det, som er sagt om disse, også som helhed kan anvendes på
husmændenes. Store fordringer om velvære kendtes lige så lidt som midler til at tilfredsstille
sådanne.
Den daglige levevis var i høj grad patriarkalsk. Ved måltiderne samledes om det lange bord
husfaderen med hustru og børn samt tjenestefolk, almindelig kun 1 karl, 1 pige og om
sommeren 1 dreng. Med sin træske langede så enhver til det samme fad, og der var ligeså lidt
forskel, når husmoderen uddelte portioner af eftermaden, anden ret, til hver enkelt. Tyendets løn
stod i passende forhold til husbondens tarvelige indtægter. 25 rigsdaler var en meget stor løn til
en dygtig karl, og en rigtig flink pige kunde undertiden drive lønnen op til 20 rigsdaler; men det
var de færreste, som nåede så højt. Sommerlønnen for en dreng varierede fra 6 til 10 rigsdaler.
Hertil kom så et løntillæg af ikke ringe betydning. Karlen fik vadmel til et sæt tøj, lærred til et par
stykker linned og uld til strømper. Pigen fik ligeledes lærred til linned, hvergarnstøj til en kjole
samt 1 pund uld. Desuden var det ingen sjældenhed, at hun fik et eller to fjerdingkar hørfrø sået
ved siden af gårdens egen udsæd af hørfrø, og den derefter avlede hør blev som regel
behandlet sammen med gårdens egen avl. Også drengen fik lærred til mindst et stykke linned.
Som et for alle tjenestefolkene fælles løntillæg kan anføres 1 eller 2 par træsko. Tjenestefolk
havde ikke mange fornødenheder og anvendte meget lidt til fornøjelser. Det var derfor ingen
sjældenhed, at en karl på henved 30 år havde opsparet en kapital på flere hundrede rigsdaler ved
siden af en med gode klæder vel fyldt kiste. En pige i lignende alder var, dersom hun da duede
til noget, forsynet ikke alene med rigeligt linned og klæder af hjemmelavet tøj; men hun kunde
som regel være i besiddelse af olmerdugs-dyner til en seng og flere dertil hørende par lagener,
ikke at tale om, at også hun havde forstået at samle klingende mønt på kistebunden. Dette til
sammenligning med nutidens tyendeforhold.
Når i efteråret og om vinteren det egentlige dagarbejde var til ende, samledes hele husstanden i
yderstuen eller dagligstuen om et fælles tællelys, og efter at mellemmaden var sat til livs, toges
igen fat på arbejdet. Konen, de voksne døtre eller, hvor sådanne ikke fandtes, pigen fik
spinderokkene frem, og disse surrede nok så lystigt til den sene sengetid, kun med afbrydelse af
så lang tid, som behøvedes til at indtage nadver, nylig kogt vandgrød med mælk. Der toges
først fat på ulden, og det var ingen ære for vedkommende, om man ikke var færdig der med til
julen, så der efter højtiden kunde begyndes med hørren. Karlen, eller om der var en voksen søn
da denne, kartede ulden og fik som påskjønnelse for dette arbejde et gratiale som hvergarnstøj
til en vest, et godt halstørklæde eller lignende. Børnene havde samtidig travlt med skolelektierne.
Også husfaderen tog ofte del i aftenarbejdet, eller han forelæste af en fornøjelig bog, eller han
hjalp børnene til rette med deres hjemmestudier til den påfølgende skoledag. Havde St. St.
Blicher levet i disse omgivelser og ikke på den jydske hede, havde ,,E Bindstouw" måske
kommen til at hedde ,,E Spindstouw".
Den daglige levemåde var nok tarvelig; men der bødes dog sund, kraftig kost, i hvilken
mælkemad spillede hovedrollen. Dagens første måltid - efter 1 à 2 timers arbejde, - den såkaldte
davre, varierede noget mellem mælkegrød, når forsyningen med mælk var lidt rigelig, og
øllegrød, når der var knap tid på mælk. Sjældent anvendtes brød i stedet for grød. Sammen
hermed spistes rugbrød med ost. Om middagsmaden er det ikke for meget sagt, at den mindst
300 dage om året bestod af grød eller vælling som første ret og stegt flæsk som anden ret. Om
sommeren bødes nu og da på æggekage (stegt flæsk og æg), og i høstens tid hørte æggekage til
dagens orden. Efter indslagtningen i efteråret trakterede husmoderen nogle gange med suppe og
af og til hele vinteren med grønkål. Det var en sjældenhed, trods den billige pris, at der købtes
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suppekød. Mellemmaden om formiddagen, når dagene vare lange, og om eftermiddagen hele
året bestod af 1 eller 2 temmelig tykke skiver rugbrød, smurt med smør eller fedt og af og til
ledsaget af et godt stykke ost, sjældent kød. Fint brød eller sigtebrød gaves sjældent. Det sidste
måltid i døgnet bestod som nævnt af nylig kogt vandgrød med mælk. Her bør man huske på,
hvilken betydelig forskel der er på nutidens centrifugemælk og datidens gode, fede mælk, på
margarine og natursmør, og på mejeriost af centrifugemælk og den ost, bondekonen selv lavede
af sin fortrinlige mælk, der i mange tilfælde kom lige fra koen i ostekarret. Kaffe nødes kun ved
højtidelige lejligheder, og brændevin til daglig kun om høsten og til højtiderne. Hvor man havde
frugthave skete det undertiden, at man af træfrugt, især af æbler lavede most, det er saft af
frugt, som efter at have gæret får en pikant smag. Sød grød - byg - eller endnu bedre
boghvedegryn, kogt i sødmælk - sammen med most er en absolut delikat ret. - Hos de bedre
stillede bondefamilier brugtes om høsten ved siden af almindeligt øl det såkaldte gammeløl.
Dette øl bryggedes marts måned, og der anvendtes dertil et langt rigere mål af malt og humle
end til almindeligt dagligøl. Øllet lagredes fra marts til høstens tid og blev da en del
alkoholholdigt. Mangen høstmand fik sig så om aftenen efter en stræng høstdag en lille let
gammeltølsrus, som i reglen medførte velbefindende og arbejdslyst for den følgende dag.
Sammenholdt med nutidens priser på landbrugets frembringelser vare konjunkturerne som regel
meget lave i århundredets første halvdel. Kornet, det vigtigste produkt, blev, hvad den største
og bedste del angik, kørt til Horsens eller Veje og der solgt til priser, der gennemsnitlig næppe
kan sættes højere end til fra 1½ til 3½ rigsdaler pr. tønde, når der regnes med middel for de 3
kornsorter rug, byg og havre.
Det er ikke uden interesse at kende lidt til arbejdsforholdene på den tid. Den daglige arbejdstid
var i det hele lang, men lidt ubestemt efter hver tids behov. Om sommeren stod man oftest op
med solen, og med undtagelse af 1 à 2 timers middag, anvendte til middagshvil og spisning,
samt dagens øvrige spisetider, fortsattes arbejdet uafbrudt til solnedgang, i høstens tid ofte
længer. Hoveribonden kunde således, når hans folk med befordringstøj hen ad aften vendte
hjem fra indkørselsarbejdet på herregården, og folk og heste hver på sin vis havde fået et lille
foder, godt lade spænde for på ny for at køre ind af sin egen avl, og med dette arbejde kunde
fortsættes til ud over midnat. Var det måneskin, var man vel stillet på marken, og hjemme i
laden måtte lygten med tællelys gøre tjeneste. Udenfor tiden til indkørselsarbejdet gik det ikke så
hårdt til. Jeg mindes dog ingen ytring af utilfredshed eller klage over overarbejde, ligesom der
hverken var tale eller tanke om en normalarbejdsdag. Om vinteren stod man sjælden op, før det
blev noget lyst, og arbejdet i laden og i fri luft afsluttedes almindeligt ved mørkets frembrud.
Dette, hvad de mindre gårde angik. Noget anderledes gik det til på herregårde, proprietærgårde
og enkelte store bøndergårde. Jeg skal anføre et eksempel fra den tid. Fra 1. november 1836 til
høslettens tid 1838 tjente jeg en forpagter Petersen i Klejs, Raarup Sogn. Her måtte vi om
morgenen rave om i mørke eller ved staldlygtens matte lys mindst et par timer før daggry. Med
et almindeligt skæretøj skar så staldkarlen hakkelse til 8 à 10 heste; tærskernes tunge plejlslag
løde fra loen, medens avlskarlen og jeg gjorde stalden ren, striglede og vandede hestene.
Derefter spistes davre, ligeledes ved lys, og det var slet ikke givet, at man derefter uden lys
kunde finde seletøjet og anbringe det på hestene. Vinteren 1837-38 var stræng med frost og sne.
Vort vigtigste udendørs arbejde var mærgelkørsel. Så snart jeg kunde finde mærgelgraven, gik
vejen did, ofte under bidende frost og snefog. Nævnte vinter - jeg var da 16 år - kørte og
aflæssede jeg på marken 1200 læs mærgel. - En daglejer kunde man spise af med en dagløn af
24 skilling om sommeren og det halve om vinteren. Sådanne vilkår skulde man byde tjenestefolk
og arbejdsmænd nu til dags!
Man må nu ikke mene, at alle bønder i Barrit Sogn på hin tid vare forarmede, hvad min omtale
af forholdene vel nok kunde give anledning til at tro. Vel måtte flertallet henføres til denne
kategori; men der fandtes dog også i sognet en del velstående bondefamilier, ikke alene i det lille
Staxrode, hvor hoveriarbejdet var ukendt, men også i den langt større del af sognet, hvor
bønderne vare hoverigørende. Velstanden bedømtes den gang efter hundreder, medens der nu
må regnes med tusinder. Man betænke, at penge den gang havde langt større værdi, eller, om
man vil, der kunde nok købes lige så meget for 100 rigsdaler den gang, som nu for 1000. Et par
ordentlige tjenestefolk, ikke alt for unge, kunde uden store vanskeligheder erhverve sig et hus
med et jordtilligende til et par køers hold, og fæstebondens søn eller datter fik i reglen gården i
fæste efter forældrene imod at betale indfæstning, en pengesum ved tiltrædelsen, og årlig
landgilde, hvortil der i det hele kun behøvedes mindre kapitaler. Selvfølgelig fulgte med fæste af
gården forpligtelsen til hoveriarbejde eller - efter sammes afløsning in natura - erstatning derfor i
penge.
Vil nogen mene, at selskabelige sammenkomster og glæder vare sjældnere eller af en lavere art
end nutidens, så vil jeg sige til en sådan: Du tager mærkelig fejl. Selve hoveriet indbød til
sådanne. Jeg anfører et eksempel af mange. Når på en varm julidag bondekarlen havde draget
skår på skår over herregårdens enge, og pigen samtidig havde været travlt sysselsat med at
sprede (holme) det afslåede græs, og de så, begge sveddryppende, vare færdige med arbejdet
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for den dag, samledes de unge i herregårdens lade, hvor der snart spilledes op til dans, der tit
fortsattes til midnat, og så kørte hvert par til sit hjem; thi man kørte altid til og fra dette arbejde.
Særlig højt i kurs stod de såkaldte legestuer, ved hvilke dansen atter var hovedsagen. Man
mødte i sit søndagsskrud, pigerne i hjemmelavede hvergarnskjoler, forklæder af bomulsirtses
halstørklæder, og - til at begynde med - sirtses huer på hovederne. I skjorteærmer svingede man
så sin pige i lystig runddans, oftest på lergulv og til afveksling opførtes kontradans, skotskdans
o. fl. Under en hvil kunde en eller flere forlyste selskabet med at synge viser, der almindelig
handlede om ulykkelig kærlighed eller store heltebedrifter. Traktementet, der oftest var gratis,
bestod af skåret smørrebrød med pålæg samt tilhørende snaps. Hermed opvartedes 2 gange om
aftenen eller rettere natten, hvortil endnu kom en kop kaffe og tilstrækkeligt øl. Fra min
drengetid mindes jeg et par eksempler på, at der på en dragkiste i balsalen var anbragt en større
skål, hvori var brændevin og en sølvspiseske. I en skefuld af denne nektar hentede den trætte
danser sig så kraft og mod til en ny dyst."

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstegårdmand i Barritskov.
• Aftægt: hos sønnen Jens Nielsen, Barritskovby.
Niels blev gift med Karen Marie Rasmusdatter den 25 Maj 1793 i Barrit.
Børn af dette ægteskab:
i.
Rasmus Nielsen Ravnsborg blev født i 1793 i Barrit, døde i 1875 i Barrit i en alder
af 82 år, og blev begravet i Barrit. Rasmus blev gift med Maren Nielsdatter den
30 Apr. 1826 i Barrit kirke. Ægteskabsstatus: gift.
ii.
Jens Nielsen blev født i 1800 i Barrit, døde den 28 Mar. 1886 i Barritskovby i en
alder af 86 år, og blev begravet den 3 Apr. 1886 i Barrit. Jens blev gift med Maren
Olesdatter i 1827.
iii.
Karen Nielsdatter blev født i 1804 i Barrit og døde i 1891 i Barrit i en alder af 87
år. Karen blev gift med Ole Nielsen i 1831 i Barrit.
iv.
Søren Dam Nielsen blev født i 1807 i Barrit og døde efter 1890. Søren blev gift
med Ane Pedersdatter den 30 Sep. 1837 i As kirke.
4
v.
Christen Nielsen Thorborg. Christen blev gift med Ane Jensdatter den 10
Jun. 1843 i Barrit kirke.
9. Karen Marie Rasmusdatter, datter af Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter,
blev født i 1767 i Barrit, blev døbt den 1 Maj 1767 i Barrit, døde den 15 Feb. 1833 i Barritskov i en
alder af 66 år, og blev begravet den 22 Feb. 1833 i Barrit.
Karen blev gift med Niels Rasmussen den 25 Maj 1793 i Barrit.
10. Jens Pedersen, søn af Peder Rasmussen og Anne Katrine Rasmusdatter, blev født
i 1785 i Barrit, blev døbt den 22 Maj 1785 i Barrit kirke, døde den 2 Feb. 1863 i Overbarrit i en
alder af 78 år, og blev begravet i Barrit.
Biografi: Jens Pedersen overtog fæstet fra sin far. Ved FT 1834 sad han som 48-årig
fæstegårdmand med sin to år yngre kone og deres børn. Den ældste Ane var på det tidspunkt
ude at tjene, men ved FT 1840 var hun hjemme og giftefærdig. Det skete 3 år senere, da
Christen Nielsen hjemførte hende til nabogården, "Thorborg". Jens Petersen har utvivlsomt
frikøbt gården til selveje i 1852 ligesom de øvrige fæstere under Barritskov. Men han var nu 67
år. Tilbage på gården var datteren Kirstine som i 1853 blev gift med Henrik Jørgen Rasmussen
Ravnsborg, ældste søn af Christen Nielsens 20 år ældre bror, Rasmus Nielsen Ravnsborg. Og
de to førte gården videre med forældrene på aftægt.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstegårdmand i Overbarrit by.
Jens blev gift med Karen Jørgensdatter den 11 Dec. 1813 i Barrit.
Børn af dette ægteskab:
5
i.
Ane Jensdatter. Ane blev gift med Christen Nielsen Thorborg den 10 Jun.
1843 i Barrit kirke.
ii.
Christine Marie Jensdatter blev født i 1821 i Barrit og døde i 1871 i Barrit i en
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alder af 50 år. Christine blev gift med Jens Rasmussen Keiser den 10 Jun. 1842 i
Barrit.
Jørgen Jensen blev født i 1822 i Barrit.
Ane Kathrine Jensdatter blev født i 1824 i Barrit. Ane blev gift med Christoffer
Pedersen.
Ane Marie Jensdatter blev født i 1825 i Barrit. Ane blev gift med Peder
Sørensen. Ægteskabsstatus: gift.
Kirstine Jensdatter blev født i 1831 i Barrit og døde den 19 Aug. 1898 i Barrit i en
alder af 67 år. Kirstine blev gift med Henrik Jørgen Rasmussen Ravnsborg i 1853
i Barrit kirke.

11. Karen Jørgensdatter, datter af Jørgen Mortensen og Birthe Jensdatter, blev født i
1787, blev døbt den 24 Jun. 1787 i Barrit kirke, døde den 25 Dec. 1869 i Overbarrit i en alder af 82
år, og blev begravet i Barrit.
Karen blev gift med Jens Pedersen den 11 Dec. 1813 i Barrit.
12. Henrik Nielsen Levinsen, søn af Niels Pedersen Levinsen og Ane Nielsdatter
Bygballe, blev født den 31 Jan. 1782 i Gundestrup, Hørning, Randers amt, blev døbt den 28 Mar.
1782 i Hørning kirke, døde den 8 Jul. 1832 i Holbæk ved Randers i en alder af 50 år, og blev
begravet den 13 Jul. 1832 i Holbæk. Årsagen til hans død var Tyfus.
Biografi: Henrik Levinsen var vanfør fra fødselen, men en viljefast og begavet mand. Han blev
derfor degn og skoleholder.
Sønnen Carsten Levinsen har skrevet om sine respektive forældres hjem: "Han var født af
Bondeforældre i Gundestrup ved Randers, og skjønt han var en Gaardmandssøn, var hans
Barndomsomgivelser i Hjemmet ikke synderligt forskellige fra min Moders i økonomisk
Henseende; men medens Tonen i hendes var en inderlig, oprigtig Fromhed, var der i hans mere
end i en Bondefamilie usædvanlig Anstand og Værdighed, saa at Folk uden for Bondestanden
end ogsaa med en vis Glæde færdedes paa Lergulvet i Bondens Stue." .
Henrik L. har i en ansøgning oplyst flg. om sin opvækst og de første arbejdsår: "Aar 1782,
31/1 blev jeg født i Gundestrup By. Min Fader var Bonde, velsignet med en talrig Børneflok.
Forsynet berøvede os ham for tidligt, thi ved hans Død var de fleste af os endnu uopdragne. Da
Forsynet havde nægtet mig Førlighed til ved legemligt Arbejde at kunne fortjene mit Brød, saa
fandt jeg en ædelmodig Understøtter i min Morbroder, Quæghandler Mads Bygballe, ved hvis
Velgjerning jeg 13 Aar gammel kom til Aarhus, hvor jeg nød Undervisning i 3 Aar hos
daværende Sprogmester Lemmick i det tyske, franske og engelske Sprog samt Historie og
Geografi. Under mit Ophold i Aarhus blev jeg af Provst Bechmann confirmeret i Domkirken
1/10 1797. Fra Aarhus blev jeg ansat som Lærer for Sognepræsten Hr. Mørck's Børn i
Giessing, i hans Tjeneste forblev jeg 1/2 Aar, da hans Død aarsagede Familiens Adskillelse, og
at jeg kom i Condition hos Proprietær Nielsen til Bjellerup Ladegaard ved Randers. I 5 Aar
forblev jeg i denne Tjeneste og underviste foruden hans egne 4 Børn endnu et Par andre af
Familien i Kristendom, Regning og Skrivning, det tyske Sprog tilligemed Historie og Geografi.
Aar 1803 var det min Bestemmelse at komme paa det Blaagaardske Seminarium ved
København, hvor min Ansøgning med behørige Attester var indgivet, og jeg alt havde Løfte om
Optagelse; men ved min Velgjører Dr. Bredenfeldts (Frisenborg) pludselige Død maatte jeg af
Mangel paa Understøttelse opgive dette Haab. Aaret 1804 kom jeg i Condition hos Capitain
Ammitsbøll til Holbechgaard, hvor jeg i 5 ½ Aar underviste 6 til 8 Børn i Kristendom, Regning
og Skrivning, Historie og Geografi samt det tyske og franske Sprog. - Af denne min sidste
Principal blev jeg Aar 1809 kaldet til Degn og Skolelærer for Holbech og Udby Menigheder i
Rougsø Herred, Randers Amt."
Der var ikke en hel rude i den beskedne degnebolig, da han flyttede ind, og 100 rdl. som han
lånte af kaptajnens kusk til at bosætte sig for skyldtes endnu ved degnens død og blev først
udredet af hans bo. 1807 havde han giftet sig, og i de følgende år kom der med 2-3 års
mellemrum en lille ny. Den tiende og sidste i 1824. 1819 frekventerede han Lyngby seminarium
og opnåede her karakteren "meget duelig". Denne eksamen havde ingen betydning for hans
arbejde, men bevirkede, at hans sønner kunne slettes af lægdsrullen med den begrundelse, at
faderen var seminarist. Han døde under en tyfusepidemi i Holbæk 1832.
Der findes ikke noget billede af ham, men sønnen Søren hvis foto jeg har skal have lignet ham.
Han omtales som et lyst hoved med en bestemt karakter og en fast villie, sådan at hans
åndsevner rigeligt opvejede legemets mangler.
Carsten Levinsen har videre beskrevet degnehjemmet i Holbæk: "Det var -- et stort hus i
sammenligning med min Morfaders. Der var ikke blot Forstue og Spisekammer, Folkestue og
Familiestue, men Mælkestue og Pulterkammer og Storstue, foruden Skolestuen. Men dermed er
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jeg nok ogsaa færdig med Storheden. Thi min Fader talte ofte om, at der ikke var en hel Rude i
hele huset, da han flyttede derind, og de 100 Rigsdaler, som han lånte af Kaptajnens Kudsk til at
bosætte sig for, skyldtes endnu denne ved min Faders død og blev først betalt af hans Bo; og
det øvrige lignede meget Bedstefaders hus. Det hele faldt aldeles ned af sig selv i stille Vejr
over min Faders Eftermands, Eftermand og forunderligt var det, at det havde kunnet staa saa
længe, naar det blæste og regnede. Men det bliver endnu levende for mig og er fuldt af mange
Herligheder. Der er i Dagligstuen Himmelsengen, hvori min Fader og Moder fandt hvile, med
dens blommede Omhæng; det udelukker ikke Dagslyset, thi baade er det tyndt og gennemsigtigt
i sig selv, og der er adskillige Smaahuller, igennem hvilke der kan kigges baade indefra og
udefra. Der er imellem Fodstykket af Sengen og Bilæggerovnen den gamle Lænestol med
Øreklapper på, som en gang havde haft Betræk, men nu nøjedes med Lærredet, der smuldrede
over Høunderlaget; den gamle Lænestol, i hvilken det var så rart at sidde i Mørkningen, og i
hvilken det var så rart at blive klædt af og paa, naar det var koldt; men i hvilken man ogsaa
maatte staa saa stille, da den kun havde to og et halvt Ben og så let kunne vælte om, saa at man
støtte eller brændte sig paa Kakkelovnen, hvor Tøjet blev lunet. Der var Vuggen foran
Himmelsengen, den gule Vugge med de blaa Tulipaner paa hver sin Ende, i hvilken vi ti
søskende havde sovet saa sødt og drømt saa forunderligt og kastet Dynen af os i velbefindende
og ildebefindende. Der var Canapeen, den pæne Canapee, der vist engang havde gjort Tjeneste
på et fint Sted for længe siden, men nu havde mistet Glansen, der vel til nød kunne rumme tre
Mand, men nu, naar vi skulle læse om Aftenen og alle se ved et lille Tællelys, kunne udvides saa
vidunderligt, at vi alle kunne finde Plads der og sad da saa støttede ved hinanden og saa
varmede af hinanden, at det næsten var umuligt at holde sine Øjne aabne, og næsten umuligt at
nikke for hinanden. Der var Bordet foran Canapeen, det runde Bord med Egetræspladen; om
hvilket vi, nogle siddende, andre staaende, - dels fordi der ikke var Stole, dels fordi vi ikke
kunne naa, naar vi sad, - langede til det ene fad med den herlige søbemad, det runde bord, hvis
to fløje kunne slåes ned, for at det ikke skulle spærre al forbigang, og som da dannede en lille
Stue under sig, i hvilken vi legede at komme fremmede til hinanden eller at gaa i Kirke. Der var
det bornholmske Stueuhr, hvis Skive vi betragtede saa længsesfulde, efter at viseren snart skulle
pege paa Spisetid, eller, naar vi sad kæmpende med søvnen i Canapeen, paa Sengetid. Der var
det brune Egetræschatol med Skabet over og Skufferne under, der i sig indbefattede
Linnedsskab og Klædeskab og Sølvskab og Urteskab og - Tvebakskab. Og der var Sengen,
der tjente til Sofa paa den modsatte Side af det runde Bord, naar dette var slaaet helt ud,
Barnesengen, der vel kun var bestemt til én, men ypperligt kunne rumme to, naar de sov, om de
end laa lidt knebent, naar de var vaagne. Så var der i den anden, den forreste Stue Slagbænken,
den herlige Slagbænk, en Træbænk, som Karlen og Pigerne sad paa, naar de spiste, og foran
hvilken et Bord rykkedes frem fra Væggen. Men denne Bænk havde den Egenskab, at Sædet
kunne slaaes op og krampes fast; og saa var der underneden en Skuffe med Sengeklæder og
Halm, og denne Skuffe kunne trækkes ud, og - nu kunne tre -, ja maaske fire magelig lægge sig i
skuffen og finde den dejligste hvile under én Dyne, naar de blot var ret søvninge. Ja, det skete
endogsaa, at der lavedes Hovedgærde i begge Ender, og Dynen kunne saa dække endnu flere
Personer. Der var fremdeles en Barneseng bag Døren ind til den forannævnte Stue, og endelig
var der lige overfor denne en Klap i Væggen, naar denne aabnedes, saa man atter en Seng, en
slags Alkove, idet der uden paa Væggen var gjort en lille Tilbygning. Dette var Tjenestepigens
Seng. Der var altsaa ikke saa stor en Forskel endda på min Bedstefaders og min Faders Hus;
thi de omtalte to Værelser var jo væsentlig Huset. Storstuen benyttedes nemlig ikke uden til
Stads, og som Gæsteværelse for Fremmede. Mærkeligst var i den en Reol med nogle gamle
Bøger, hvoriblandt en tysk Bibel med nogle daarlige Afbildninger; og saa stod midt paa Gulvet i
denne Stue, hver til sin tid, mine to Brødres ligkister, ligesom og min Fader døde i denne Stue.
Men da min Fader foruden sine egne Børn, havde Fremmede, dels fra Randers, dels fra
Omegnen i Pension - og for én saadan fik han i gunstigste Tilfælde 100, eller 80 Rdl. om Aaret
for Logi, Kost og Undervisning, - saa maatte der skaffes mere Plads. Der var nu mellem
Storstuen og Skolestuen en Trappe op til Loftet og omkring den et Rum, der benyttedes som
Huggehus og til Redskabers Opbevaring. Her blev et lille Vindue sat ind i Væggen til Haven, en
Væg opført, og nu var der det dejligste Værelse af Verden, hvori en Kakkelovn anbragtes og to
Senge, saa at mindst fire Personer her kunne have deres eget Værelse. Dette vil dog sige:
Soveværelse, thi til den daglige Gerning maatte alle nøjes med én opvarmet Kakkelovn. Moder
fortalte, at hendes Fader ved hendes Bryllup overlod min Fader en Fyrrefjæl, som han netop
havde, og hvoraf der blev gjort en Spand og en Balje. De troede, at dette var en Gave til hendes
Udstyr; men nogen Tid efter opførte Bedstefader ved en Afregning Fjælen til en Værdie af 1
Rd. 6 Sk. Dette var al hendes Arv efter hendes Forældre. Min Fader var ikke bedre stillet; da
hans Fader overdrog Gaarden til den ældste Søn, blev der holdt Skifte og Børnenes Arv
indestående i Gaarden; Faderbroder Levin forærede siden min Fader sin Part, saa at han nu
havde en dobbelt Arv. Men der blev aldrig betalt nogen Rente deraf, og da Gaardens Ejer døde,
og hans Enke i nogle Aar havde siddet ved den, solgte hun den til sin Søn. Men førend dette
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kunne ske, bad hun om og fik af hendes Mands Søskende, og af min Moder paa min afdøde
Faders og paa sine Børns Vegne den Erklæring, at de frafaldt alt Krav paa deres Arv. Og
dermed var den Historie ude. [Ingeniør Carsten Levinsen har imidlertid kunnet berigtige denne
beretning udfra et bevaret dokument: Skolelærer Henrik Levinsen har d. 24. jun 1810 kvitteret
for en sum på 327 rigsdaler og samtidig givet afkald på al yderligere fædrene- og mødrenearv,
meddeler han].
Naar jeg saaledes, alt eftersom jeg har Tid og Lejlighed og faar Lyst, sætter Pen til dette Papir,
da er det ikke, fordi jeg mener, at det er mærkelige Personer, jeg taler om, eller mærkelige
Begivenheder, jeg beretter om. Paa en lille ukendt Plet, sker der sædvanlig kun smaa Ting, og
det bliver altid sandt: Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. Det var Smaating i Stue og i Have
ved Dam og paa Gade, i Skole og paa Mark, smaa glæder at lege i Stuen, at plante og vande i
Haven, at drage Træsko og Strømper af og smøge Benklæderne op og saa vade i Dyndet i
Bydammen ud til den store Sten midt i den, eller at glide på isen der eller rutche ned ad bakken i
en slæde og så siden hele aftenen at tørre de vaade Strømper i Træskoene paa de frosne Tæer,
der kløede ulideligt; og det var endnu mindre Glæder at sidde hele den udslagne Dag i Skolen
hos de mange Skolebørn i den kvælende Luft, og saa endda om Aftenen at faa særlige Lection
ned i Stuen; eller at røgte Kreaturerne i Staldene om Vinteren og passe dem i Marken om
Sommeren. Ja, havde det endda blot været om Sommeren, men Forår og Efterår, naar Kulden
peb ind igennem de fattige Klæder, og stundom Regnen dryssede hele Dagen, saa der i halve
Dage ikke var en tør Trevl paa Kroppen. Dette var ikke synderligt glædeligt. Jo, én Dag om
Aaret var der en stor og glædelig Fest: Dagen efter Høstens Tilendebringelse, da vi, forsynede
med Smørrebrød for hele Dagen, gik i Bjergene, (den med Krat og Skov bevoksede Skraaning
ned mod Kattegat imellem Udbyhøj og Ingersslev) for at plukke Nødder, og saa naar vi engang
en Søndag Eftermiddag fik lov til at gaa ned til Randers Fjord for at bade os, eller endelig til at
besøge en og anden Slægtning. De første bestemte Erindringer, jeg har bevaret fra min
Barndom, er en lille Broders død, da jeg var 5 Aar gammel; Pigerne vaskede Tøj ved Dammen,
og vi legede paa Bakken og kastede Smaasten ned i Dammen; med en af disse ramte jeg ham,
saa at han græd, og da han snart derefter blev syg, havde jeg en Forestilling om at være Skyld
deri. Han var kun tre-fire Aar, og vi var fire Brødre, der bar hans Kiste fra Naboen, hvor den
blev gjort, hjem i vor Stue. Dernæst erindrer jeg at have skrevet 1818, og da jeg i dette Aar var
6 år gammel, maa jeg vel den Gang være begyndt at skrive. Jeg ved kun, at jeg forundrede mig
over, at jeg altid, naar der blev lidt plads tilovers forneden på siden, saa skulde skrive disse
hemmelighedsfulde tal 1 saa 8 så 1 saa 8. Endelig er der et, som jeg ikke kan anvise nogen
bestemt Tid, men som maa være sket omtrent samtidig med hint. Jeg kunne, da jeg blev ældre,
et vers, der lyder saaledes:
Ved Klokkens Slag
Om Dommens Dag
Og Døden jeg paamindes.
Hjælp, Jesu sød,
I Liv og Død
Min Lampe tændt maa findes.
Om Søndagen spiste Fader til Middag, naar han kom fra Kirke, og inden han med Præsten
kørte til Nabosognet; og atter naar her var Førsttjeneste, da naar han kom derfra, og inden han
gik i Kirke hjemme; naar de da kom kørende fra Annexsognet, ringedes der første Gang til
Kirke, og Maden skulle da være færdig. -- Nu kommer jeg fra Stuen ud i Køkkenet, hvor
Gennemgangen var til Haven, og lige som jeg kommer ud i Køkkenet, ser jeg Moder staa der og
røre i Gryden med en Ske. I det samme Øjeblik begynder Ringningen, og Lyden slaar stærkt
ned igennem Skorstenen i Køkkenet. Det ser ud for mig, som om Moder bliver forskrækket for
Lyden, thi hun slipper Skeen, folder sine Hænder og siger dette Vers; men derpaa tager hun
atter Skeen og rører. Jeg forstaar vel, at det ikke er en Forskrækkelse, men har en Forestilling
om at have overrasket hende, eller være blevet Vidne til noget, som ikke angaar mig. Og derfor
stryger jeg min Tommelfinger langs hen ad Køkkenbordet, idet jeg tavs forsætter min Gang.
Jeg fik Verset hørt til ende, har ikke hørt det før, og ikke siden af nogen anden, har aldrig fundet
det trykt; men jeg fandt det i en sildigere Alder i min Hukommelse, og erindrer ligesaa tydeligt
Omstændighederne; og da jeg en Gang spurgte min Moder om det, kendte hun det godt, men
vidste ikke, hvor det hørte hen, vidste heller intet om, at hun havde brugt det ved den nævnte
Lejlighed, som hun slet ikke erindrede. Hvad der altsaa er det forunderlige, det er at dette Vers,
hørt én gang, er blevet bevaret i min Hukommelse, bevaret der rimeligvis i flere Aar, inden det er
blevet opfrisket og gentaget. Og hvad der foranlediger mig til at henføre det til en så tidlig tid,
det er den Omstændighed, at jeg endnu ikke vidste, at det var en Bøn, hun gjorde. - Saa lad os
kun lægge noget godt og smukt i Børns Hukommelse; det kan maaske ligge der længe, som om
det var dødt; men det kan også i sin Tid faa Belejlighed til at komme frem igen og bevise sig om
levende og dygtigt at spire og, naar det bevares, til at bære Frugt. - Dette var de første bestemte
Erindringer, jeg har.
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Min Far døde den 8. juli 1832. En trofast Arbejder var tilende med sit Dagværk, en trofast, ja
det forekommer mig ofte, som det var en utrættelig Arbejder; med det svage Legeme tog han
fat og holdt ud, og med den stærke Aand blev han ved. En tyføs Smittesot herskede i Byen,
Pigen gik nogle Slægtningen tilhaande og bragte saa Sygdommen hjem, og den bortrev ham i
fire Dage. Men arbejdede han ufortrødent i det Hele, saa arbejdede han først og sidst for sine
Børn, der var hans Glæde og Stolthed. Hans Glæde, fordi han, denne Krøbling, var benaadet
med ti velskabte Børn, og hans Stolthed, fordi de kunne lære, hvad han meddelte dem. Han
burde, syntes jeg ofte, have set nogen mere Løn for sin Stræben. Dog den ældste Søn (Jens)
havde ved en Farbrors hjælp taget dansk juridisk Eksamen, og havde som Fuldmægtig
besøgt Hjemmet med sin Forlovede. Den Næstældste (Niels) der var skriver paa
Amtskontoret i Randers, blev ved nogle Borgeres Understøttelse sat i Latinskolen, og havde nu
i tre Aar været Student. Den Tredie (Mads) var død i Drengealderen; og jeg (Carsten)
var begyndt at studere. Ville nogen tidligere have sagt til ham, at det skulle gaa saaledes, ville
han vistnok have bedt sig fritaget for at drives spot med. Men nu døde han; og ligesaa vist som
Folk sagde: "Hvad skal der dog blive af de stakkels Børn!" ligesaa godt kunne de have sagt:
"Hvad skal der blive af den stakkels Enke!" Saaledes saa det også ud for Mennesker. Thi af
Kaldet og Enkekassen og Skolelærerhjælpekassen fik hun tilsammen 25 Rdl. om Aaret at leve
af, og dertil en halv skæppe Byg for hvert ukonfirmeret Barn, indtil det blev konfirmeret. Der
var dog en Anden, for hvem det så anderledes ud, og som vidste, hvad der skulle blive af dem.
Min Mor har rimeligvis ogsaa haft et lille Nys derom; thi da jeg skrev til hende et Brev til og
bestræbte mig for at trøste hende efter min Forstand paa den Ting, fik jeg et Brev fra hende
igen, hvori hun skrev, som hun plejede at tale, idet hun mest udtrykte sig i Bibelsprog og
Salmevers. Hun skrev: "Du skal have tak, fordi du vil trøste mig, men:
Om for min Slægt og Sæd
Jeg skulle sørge,
Om jeg hver Time græd
Og ville spørge,
Hvor skulle de sig Mad og Klæder tage?
Gud lever jo endnu,
Han kommer dem ihu;
Jeg vil ej klage."
Men om nogen ville have sagt til min Far, - da han døende gentog: "Hvad skal der blive af mine
Børn?" - at der skulle blive af dem, hvad der siden blev, så ville han vel ikke have troet noget
deraf.
Men din usigelige Fadergodhed og Guddomsnaade, o, Gud, er det, at ingen af dem hidtil er
blevet en Stakkel i den Forstand, hvori det mentes.
Den femte Søn (Anton Peter) var død som Barn. Derefter kom vor ældste Søster (Anna)
, som var konfirmeret. Saa var der endnu tre Brødre og en Søster hjemme. Mor skulle
rømme Boligen til Efteraaret; hun fik dog lov til at sidde Vinteren over i det lille Værelse ved
siden af Skolestuen, som var blevet indrettet til Sovekammer for os Drenge. Der holdt jeg
Juleferie med dem, og der pakkede vi os saa pænt sammen, at naar vi var vel kommet til at
sidde paa Senge og Stole, maatte alle staa op for at én kunne komme ud eller ind. Efterhaanden
fik Vorherrre Situationen klaret, og de forskellige Hjerter satte i Virksomhed, hver til sin
Gerning. Der blev holdt Auktion, og Fars gamle Gæld for hans Bosætning, de 100 Rdl., blev
betalt. Bønderne gav Mor en Byggeplads paa Gaden, og hun havde Lov til at flytte et lille
Udhus, som Far havde ladet opføre. Saa byggede hun det næste Aar og flyttede ind i sit Hus.
Min ældste Søster (Anna) kom ud til sin Faster i Randers som Jomfru, min næste Bror
(Søren) blev konfirmeret og kom i sin Morbrors Butik i Randers; den følgende (Anton
Nicolai) kom ukonfirmeret til sin ældste Bror; den yngste Bror (Lorents) til sin Faster,
hvor Søsteren var kommet, for at sættes i Latinskolen; og den yngste Søster (Madsine) til
den anden Faster i Randers. Saa sad Mor ene i nogle Aar, indtil ogsaa hun i 1839 besluttede sig
til at flytte til sin ældste Søn (Jens) og tage ophold der."
(Citater fra pastor Carsten Levinsens utrykte erindringer, 1867)
Medicinske notater: Henrik Levinsen var vanfør fra fødselen. Han havde klumpfod med
indadbøjet storetå, haltende gang; knæet på det andet ben havde også en skade og begge
håndled var stive og hænderne indadbøjede. Han duede derfor ikke til markarbejde.
Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1897 i Århus.
• Han var ansat som Huslærer flere steder 1797-1809.
• Han var ansat som degn og skoleholder 1809-1832 i Holbæk, Randers og Udby.
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• Han blev uddannet som seminarist 1819 på Lyngby seminarium.
Henrik blev gift med Ane Kirstine Sørensen den 8 Apr. 1807 i Holbæk kirke.
Ægteskabsnotater: KB Holbæk, Rougsø herred, Randers amt 1807, opsl. 145:
Den 10 Martii anmeldte sig til Egteskabets Indstiftelse og til Lysning Hr. Hendrik Levinsen,
ungkarl, Informator hos Kapitain Ammitzbøll til Holbekgaard, og Anne Kirstine Sørensen, Pige,
tienende paa Holbekgaard som Stuepige. Hans Forlover er Forvalter Jørgen Raarup til Holbek
Mølle, og hendes Forlover Jens Sørensen, Skolelærer i Udbye. Hvilke begge her underskriver.
d: 8de April blev Hr. Hendrik Levinsen, ungkarl, og Anne Kirstine Sørensen, Pige, begge
tienende paa Holbekgaard egteviede i Holbek Kirke.
Børn af dette ægteskab:
i.
Jens Levinsen blev født den 28 Apr. 1807 i Holbæk ved Randers og døde den 19
Jun. 1866 i Hørsholm i en alder af 59 år. Jens blev gift med Johanne Frederikke
Fugmann. Jens blev derefter gift med Amanda Ludovica Brockdorff.
ii.
Niels Levinsen blev født den 22 Jan. 1809 i Holbæk ved Randers og døde i 1857 i
Angel under et besøg hos Lorents i en alder af 48 år. Årsagen til hans død var
selvmord.
iii.
Carsten Levinsen blev født den 5 Apr. 1812 i Holbæk ved Randers og døde den
9 Aug. 1873 i Kbh. i en alder af 61 år. Carsten blev gift med Elise Hansine
Levinsen i Maj 1847.
iv.
Anna Levinsen blev født den 6 Nov. 1815 i Holbæk, Randers Amt og døde den
15 Maj 1891 i Randers i en alder af 75 år. Et andet navn for Anna var Anna Nicoline
Helene Levinsen. Anna blev gift med Christen Olsen den 1 Nov. 1843 i Randers.
v.
Søren Levinsen blev født den 31 Jul. 1817 i Holbæk ved Randers og døde den 1
Jul. 1887 i Brandstrup, Lolland i en alder af 69 år. Søren blev gift med Frederikke
Rée.
6
vi.
Anton Levinsen. Anton blev gift med Alvilda Lovise Bøttger den 28 Apr.
1857 i Barrit kirke.
vii.
Lorents Levinsen blev født den 12 Dec. 1821 i Holbæk ved Randers, døde den
13 Dec. 1905 i Hellerup i en alder af 84 år, og blev begravet på Fasankirkegården
(nuv. Solbjerg), Frederiksberg. Et andet navn for Lorents var Lorents Johannes
Levinsen. Lorents blev gift med Caroline Johanne Rée den 1 Sep. 1852 i Ålborg.
viii.
Madsine Levinsen blev født i Jan. 1824 i Holbæk ved Randers og døde i 1901 i
en alder af 77 år. Et andet navn for Madsine var Madsine Sophie Levinsen. Madsine
blev gift med Jacob Hansen i 1853.
13. Ane Kirstine Sørensen, datter af Jens Sørensen og Ane
Thygesen Pedersdatter, blev født den 6 Apr. 1782, døde den 13 Jan.
1849 i Hørsholm i en alder af 66 år, og blev begravet i Hørsholm. Et
andet navn for Ane var Ane Kirstine Jens Datter Sørensen.
Biografi: Datter af skolelærer og birkeskriver Jens Sørensen i Udby.
Hun tjente i sin ungdom som stuepige på Holbækgaard og blev her
forlovet med huslæreren Henrik Levinsen. Ved mandens død fik hun
et hus bygget i Holbæk (Randers amt). Men 1839 flyttede hun til sin
ældste søn, Jens, i Hørsholm hvor hun boede til 1844. 1847 flyttede
hun til sin fjerde søn, pastor Carsten Levinsen, i København. Her
døde hun og blev begravet i Hørsholm.
Carsten Levinsen har skrevet om hende: "Ane Kirstine Levinsen var
et fromt og mildt Gemyt, der som Barn i Hjemmet var næret med
Guds Ord og opfostret ved de gamle Salmer. Hun bevarede denne
Børnelærdom til sin Død, i det samme barnlige bløde og for Poesi
modtagelige Sind. Hun tjente i sin Ungdom som Stuepige paa
Holbækgaard, omtales som meget smuk og elskelig, og blev her
forlovet med Huslæreren, Henrik Levinsen med hvem hun blev gift.
Hun er født 1782, konfirmeret 1798, havde Bryllup 8. April 1807 og drog ind i Holbæk
Degnebolig 1809. Da hendes Mand døde 1832 fik hun et lille Hus bygget der i Byen; men
Børnene toges fra hende af kærlige Slægtninge for at opdrages, og hun blev ene. Hun var dertil
en god Husholderske for Vor Herre og gav gerne alt hvad hun havde, men en daarlig
Husholderske for sig selv. Derfor bevægedes hun til at flytte til sin ældste Søn i Hirschholm
1839, og derfra til Carsten i København paa hans Bryllupsdag d. 1. Maj 1847. Hos ham var hun
til sin Død, den 13. Januar 1849. Hun blev 67 Aar gammel med et svageligt Helbred og ligger
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begraven paa Hirschholm Kirkegaard." (Erindringer, 1867).
Der er i Levinsen-arkivet bevaret et brev fra hendes far dat. Udbye 9. jan 1797, hvor hun
var 14 år:
"Min lille Stine! Tak for Dit Nytaarsbrev; ikke alene smiilte jeg med Velbehag dertil, men det
befaldt mig endog vel at Du ville ligne mig; dog har jeg befundet dette hos mig, som Gud af
Naade lade Dig forbigaa. Det fornøyer mig, Du ikke kommer til Leegestue; Thi af saadant
Nattetøyeri flyder ikke andet end et uroeligt Sind, og undertiden megen Misfornøyelse Dagen
derefter, og hvad godt skulle vel der af flyde? - Du kan være bedre fornøyet lille Stine, naar Du
bliver hjemme og paaagter, hvad Du er pligtig til, og dermed tilvender Du Dig ogsaa andre
Veltænkendes yndest. - Du ar Aarsag til at være fornøyet, nu Du selv kunne indsee det, men jeg
vil troe, kiære Datter, at mange i Ungdommen er meget uskiønsomme, saalænge de har et godt
Helbred og alting gaar dem efter Ønske, indtil de geraade i een eller anden Slags Ulempe og
Fortrædelighed, da de selv, med mere Skiønsomhed og opladte Øyne maae see, hvori deres
Forseelse har bestaaet. Gud ske tak! jeg har hidtil haft megen Fornøyelse af mine Børn, og jeg
giør mig et godt Haab om Dig: at Du vil vogte Dig for det, som er ondt og skadeligt for dig
selv; hvilket at undflye Du bedst formaaer, naar du ey glemmer, hvad Du er Gud skyldig,
nemlig: et ydmygt og taknemmeligt Hjerte. - Dette er mit Nyt-Aars Brev, lad det ogsaa behage
Dig lille Stine! jeg er meget fornøyet til at den lille Frederick ælsker Dig, det er Tegn til, at Du
omgaaes ham vel. - Hils Karen Anne fra Dine Forældre! og vær selv kiærlig hilset fra os! Jeg
forbliver Din elskende Fader
J. Sørensen"
Carstens Levinsens begravelsestale er bevaret, og jeg har en afskrift.
Ane blev gift med Henrik Nielsen Levinsen den 8 Apr. 1807 i Holbæk kirke.
14. Rasmus Hansen Bøttger, søn af Melchior Bøttger og
Frederikke Marie Hansen, blev født den 28 Sep. 1806 i Kbh., døde
den 6 Jul. 1884 i Havnegade, Horsens i en alder af 77 år, og blev
begravet den 10 Jul. 1884 i Barrit.
Biografi: Rasmus Bøttger var født i Kbh. og tog teologisk
embedseksamen 1831. 1834 giftede han sig med Elenora "Nora"
Schmidt (1813-75). Som datter af den mægtige godsforvalter
Schmidt på Barritskov var hun et godt parti som sikrede den kun 26årige kandidat det gode kald som sognepræst til Barrit og Vrigsted.
Her var han præst og sognekonge i 48 år fra 17. okt 1834 -12. apr
1883. Han havde flere kapellaner, der iblandt E. Bohn, der blev gift
med præstegårdens yngste datter, Petra, og L.O. Faber, der blev gift
med datterdatteren Eleonora. Præsteparrets høje sociale position
fremgår også af fadderne ved de mange barnedåbe. Der er talrige
grever og studerede iblandt og ingen jævne folk.
Digteren Hans Hartvig Seedorph Pedersens farfar, Hans Pedersen,
var der fra egnen. Han var blevet konfirmeret af Rasmus Bøttger, og blev som ung dennes
hjælpelærer i Staxrode, før han kom på seminariet i Jelling. Han har skrevet sine "Erindringer fra
en lang Levetid", Odense 1905. Det fremgår heraf, at der for Barrit præstegård og sogn
oprandt en ny tid, da den unge præstefamilie rykkede ind. Rasmus Bøttger var en meget
virksom mand, og hans hustru fødte ham trods sit efterhånden vaklende helbred 11 Børn. Af
disse døde 2 som små.
Bøttger beskrives som en dygtig præst, omend hans embedsiver kunne få ham til at optræde
"lidt mere strængt og med noget større Myndighed end nødvendigt eller gavnligt." (s. 19). Da
han i 1840 ønskede den nye evangeliske salmebog indført ved gudstjenesterne i Barrit kirke,
førte det til konflikt og retssag mod et betydeligt mindretal i sognet. Omk. 50 af menigheden i
Barrit kirke sang ved gudstjenesten 2. feb efter Kingos salmebog. Det ser ud til, at præsten
allerede havde allieret sig med herredsfogeden, for 8. feb måtte 12 af kirkegængerene møde i
politiretten, 10 fra Barrit og 2 fra Rårup. Dagen efter, d. 9. feb, gentog det hele sig, og denne
gang var der også kommet 4 fra Vrigsted, og de kom efterfølgende under anklage i lighed med
de 12 første. Det endte med, at de 16 anklagede blev idømt en samlet bøde på 500 rigsdaler, en
sum der næsten ruinerede nogle af dem. Det blev iflg. H. P. til en pyrrhossejr for præsten, idet
sagen medførte "et lidet ønskeligt Forhold mellem Præsten og mange i Menigheden." (s. 68f.,
se også Vækkelsernes frembrud ... bd IV s. 237ff)).
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Natalie Zahle skriver i sine erindringer:
"Efter min Konfirmation tilbragte jeg et halvt Aar [1842] hos min Onkel, Pastor Rasmus Bøttger
i Barrit ved Horsens, hvor jeg gjorde mine første famlende Forsøg som Lærerinde. Jeg skulde
efter fattig Evne undervise mine to Fætre Frederik og Christian (der senere som henholdsvis
Arkitekt og Tømrermester i København deltog i min Skolebygnings Opførelse 1877) og min lille
6 aarige Kusine Alvilda (senere Fru Levinsen). Jeg lærte dem at stave, læse, skrive og regne,
mens jeg udenfor Skoletiden fortalte dem Historier, snart gamle kendte, snart digtede. Den lille
opvakte Alvilde var især modtagelig for, hvad jeg kunde yde af den Vej." Det var dog først i
hendes næste plads i Bjerre Mølle, at hun blev glad frimodig og begyndte rigtig at tænke over sit
"kald", skriver hun. Endnu i Barrit havde hun formået at "at afkaste det ængstelige, forsagte og
indesluttede Væsen" overfor "min gode, venlige Onkel og særlig ikke overfor hans Hustru", hun
nok "snarere frastødte end vandt dem." (s. 58f)
Eleonora Bøttger omtalte senere Natalie som "den Første i hele Familien", og denne hjalp senere
nogle af hendes og Rasmus Bøttgers sønner tilrette i Kbh. Det gjaldt Emil, mens han studerede i
byen, og også tvillingerne Frederik og Christian. Disse sidste blev senere som nævnt
henholdsvis arkitekt og tømmermester, da hun byggede skolen på Nørrevold. Rasmus Bøttger
gav et lån til bygningen. (Jf. Birgitte Possings bog om Natalie Zahle).
Som nybagt seminarist havde Hans Pedersen senere den jobspost at skulle undervise præstens
børn hjemme i præstegården. Det var i 1844/45. Undervisningen omfattede de 5 ældste: Alvilda
8 år, Frederik og Christian 6 år, Sophus 5 år og Emil 4 år. Han skriver herom:
"Vejen til præstegården var over 1/4 Mil, og den skulle jeg vandre hver Aften, ofte i Mulm og
Mørke. Værre var det endda, at jeg forud vidste, at Præstens Drenge havde drevet det videre i
Uartighed, end det almindeligt kendtes i en Præstefamilie. Min Formand i samme Stilling, Lærer
S. Svarre i Breth, havde fuldstændig mistet sin Autoritet, hvad Præsten da heller ikke lagde
Skjul paa. Pastor Bøttger havde på mange Maader gjort vel imod mig, saa jeg ikke kunne
undslaa mig uden at vise mig utaknemmelig. Jeg var dog fast besluttet paa at lære de smaa
Bøller Lydighed, og Første gang jeg læste med dem, begyndte jeg med at underrette dem om
mit Forsæt. Alvilda var en særdeles vakker Pige i enhver Henseende, saa jeg havde al Grund til
at være tilfreds med hende. Med Drengene var det en hel anden Sag. Blot en lille Episode:
Sofus gjorde sig ud til Bens, og jeg tildelte ham nogle velmente Rap. Han brølte afskyeligt, og
jeg transporterede ham derfor ud paa Gangen, hvor Concerten fortsattes. Fruen iler saa ind til
Præsten med det Udraab: "Han slagter ved Gud Drengene." Fuldtud behersket kom saa
Præsten og vilde vide, hvad der var i Vejen, og da han havde hørt Historien, mente han, at nu
kunde den Sag være glemt, men stillede den bestemte Fordring, at Sofus skulde bede mig om
Forladelse. Dertil kunne end ikke Faderen formaa ham, og Fyren maatte saa den Dag tilbringe
Skoletiden paa Gangen."(s. 87f).
Han må nu nok have været en streng lærer, for da provsten i 1857 visiterede skolen i Staksrode,
hvor han også underviste, mødte 5 forældre op og erklærede, at de ikke ville have deres børn i
skolen, da læreren mishandlede dem. (Poul Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie).
Alvilda Levinsen aflagde beretning om forholdene hos den nu gamle præst og enkemand i
præstegården til datteren Agnete 5/7 1881:
"Bedstefader [Rasmus Bøtger] gav mig 3 Mk til at fylde [sukker]Krukken med; han var i det
Hele saa mageløs mod mig, og gid han maa faae Glæde af [kapellanen] Faartoft, men han er
rigtignok et forvænt Tidens Barn, og jeg kan ikke ret finde af det Alvor, I og han selv taler saa
meget om. Han er et godmodigt, ungdommeligt Menneske, der tænker meget paa
Fornøielser og noget paa Alvoret i Livet hidtil, og som vist egentlig ikke gjør mange
Krumspring for at rette sig efter en gammel Mand, men snarere faaer Fader til at dandse efter
sin Fløite. Og naar Fader kun dandser med Glæde, saa har jeg Intet derimod. Der var virkelig
saa yndigt i Barrit denne Gang med Faders gode Humeur og med den deilige Have og Jfr.
Bertelsens lille, venlige Gestalt, saa jeg tog lyse Minder med derfra."

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen som cand. theol. 1831 i Kbhs Universitet.
• Han var ansat som præst 1834-1883 i Barrit.
• Han gik på pension 1883 i Horsens.
Rasmus blev gift med Eleonora "Nora" Christine Schmidt den 26 Okt. 1834.
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Børn af dette ægteskab:
7
i.
Alvilda Lovise Bøttger. Alvilda blev gift med Anton Levinsen den 28 Apr.
1857 i Barrit kirke.
ii.
Frederik Bøttger blev født den 9 Mar. 1838 i Barrit præstegård, blev døbt den 9
Mar. 1838 i hjemmet. Publiceret 11 Juli, og døde den 26 Apr. 1920 i Kbh. i en alder af
82 år. Et andet navn for Frederik var Frederik Christian Bøttger.
iii.
Christian Bøttger blev født den 9 Mar. 1838 i Barrit præstegård, blev døbt den 9
Mar. 1838 i hjemmet. Publiceret 11 Juli, og døde i 1905 i Kbh. i en alder af 67 år. Et
andet navn for Christian var Peter Christian Bøttger.
iv.
Sophus Bøttger blev født den 2 Maj 1839 og døde i Mar. 1863 i en alder af 23 år.
Årsagen til hans død var drukning, han gik ned med sit skib. Et andet navn for
Sophus var Ernst Sophus Vilhelm Bøttger.
v.
Emil Bøttger blev født den 14 Apr. 1841 i Barrit, døde den 5 Maj 1861 i Kbh.
bisat fra kapellet ved Frederiks Hospital i en alder af 20 år, og blev begravet den 10
Maj 1861. Årsagen til hans død var selvmord. Et andet navn for Emil var Emil
Valdemar Bøttger.
vi.
Carl Eduard Bøttger blev født den 29 Dec. 1842 i Barrit præstegård, blev døbt
den 30 Dec. 1842 i Hjemmet, Publiceret 19 April, og døde i 1897 i New York i en
alder af 55 år.
vii.
Laura Bøttger blev født den 29 Dec. 1842 i Barrit præstegård, blev døbt den 30
Dec. 1842 i hjemmet. Publiceret 19 apr, døde den 26 Aug. 1861 i Barrit præstegård i
en alder af 18 år, og blev begravet den 31 Aug. 1861 i Barrit. Årsagen til hendes død
var tæring, sikkert kræft. Et andet navn for Laura var Laura Charlotte Bøttger.
viii.
Anna Christine Bøttger blev født den 13 Dec. 1844 i Barrit, blev døbt den 27 Dec.
1844 i Hjemmet, Publ. 24 Feb, døde den 14 Apr. 1845 i Barrit præstegård, og blev
begravet den 19 Apr. 1845 i Barrit.
ix.
Rudolph Theodor Bøttger blev født den 7 Sep. 1849 i Barrit, blev døbt den 26
Sep. 1849 i Barrit kirke, døde den 10 Nov. 1884 på Frodesdal ved Horsens i en alder
af 35 år, og blev begravet den 15 Nov. 1884 i Tamdrup kirke. Et andet navn for
Rudolph var Rudolf Theodor Bøttger. Rudolph blev gift med Georgia Sophie
Margrethe Fischer den 24 Sep. 1870 i Viby kirke.
x.
Petra "Mimi" Bøttger blev født den 21 Sep. 1856 i Barrit, blev døbt den 26 Sep.
1856 i Barrit kirke, og døde den 7 Sep. 1957 i en alder af 100 år. Et andet navn for
Petra var Petra Marie Bohn. Petra blev gift med Henning Marius Emanuel Bohn
den 12 Jun. 1877 i Barrit kirke. Parret var barnløse.
15. Eleonora "Nora" Christine Schmidt, datter af Friderich
Christian Schmidt og Christine Margrethe Roedsted, blev født
den 24 Feb. 1813 i Barritskov, blev døbt i Barrit, døde den 8 Feb. 1875
i Barrit præstegård i en alder af 61 år, og blev begravet i Barrit. Årsagen
til hendes død var Lungebetændelse.
Biografi: Nora var ældste barn af den indflydelsesrige godsforvalter
på Barritskov, Frederik Chr. Schmidt, og med hende vandt den unge
theolog ikke kun prinsessen, men også det halve kongerige. Hun
fødte 10 - efter sigende 11 - børn heraf to tvillingepar, men de bragte
præsteparret mange sorger. Et - eller måske to - døde som små.
Emil tog livet af sig som 20-årig student i Kbh. 1861, Laura døde af
tæring som 18 årig 1861, Sophus var sømand og gik ned med sit
skib som 23 årig i 1863, og Carl emigrerede samme år og forsvandt i
Amerika. Som ældre havde hun et skrøbeligt helbred.
Af et brev fra Rasmus Bøttger til Jens Thorborg fra feb. 1875:
"Ja! Du har Ret, det var et stort Tab, det største, der kunde times
mig at miste min elskede Hustru, der var saa Meget for mig og os
Alle, og, efterat vi nu ere komne til Ro, føler jeg og Mimi Savnet saa dybt; thi hun som, uagtet
hendes Svaghed, bragte Liv - er borte. - Hendes Sygdom varede 8 Dage, hvori hun led meget.
Alvilda [den ældste datter] var her hele Tiden og hjalp Mimi [yngste datter] at pleie hende Nat
og Dag; men den sidste og strengeste Nat sad din trofaste Moder ved hendes Leie, hvilket vi
med Tak paaskjønne og aldrig skulle glemme. Lægen Petersen opdagede strax at det var
Lungebetændelse og mente, at Sygdommen kunne han vel faae Bugt med, men han frygtede for
hun manglede Kræfter til at overvinde Følgerne, og saaledes gik desværre ogsaa. -"
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Eleonora blev gift med Rasmus Hansen Bøttger den 26 Okt. 1834.
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5. generation (Tipoldeforældre)
16. Rasmus Nielsen, søn af Niels Rasmussen og Ukendt, blev født i 1719 i Barritskov,
Barrit, døde i 1782 i Barritskov i en alder af 63 år, og blev begravet den 28 Jan. 1782 i Barrit.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstegårdmand under Barritskov i Barrit.
Rasmus blev gift med Maren Rasmusdatter i 1746.
Børn af dette ægteskab:
i.
Anne Katrine Rasmusdatter blev født i 1753 i Barrit, blev døbt den 28 Sep. 1753 i
Barrit, og døde efter 1801. Anne blev gift med Peder Rasmussen i 1775.
8
ii.
Niels Rasmussen. Niels blev gift med Karen Marie Rasmusdatter den 25 Maj
1793 i Barrit.
17. Maren Rasmusdatter blev født i 1718, døde i 1776 i en alder af 58 år, og blev begravet den
8 Sep. 1776 i Barrit.
Maren blev gift med Rasmus Nielsen i 1746.
18. Rasmus Rasmussen, søn af Rasmus Rasmussen og Marie Sørensdatter, blev født
i 1736 i Barrit, døde i 1786 i Barrit i en alder af 50 år, og blev begravet den 8 Sep. 1786 i Barrit.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Fæstegårdmand i Barrit.
Rasmus blev gift med Anne Christensdatter i 1763. Ægteskabsstatus: gift.
Barn af dette ægteskab:
9
i.
Karen Marie Rasmusdatter. Karen blev gift med Niels Rasmussen den 25 Maj
1793 i Barrit.
19. Anne Christensdatter blev født i 1739, døde i 1800 i Barrit i en alder af 61 år, og blev
begravet den 21 Sep. 1800 i Barrit.
Anne blev gift med Rasmus Rasmussen i 1763. Ægteskabsstatus: gift.
20. Peder Rasmussen blev født i 1747, døde i Apr. 1805 i en alder af 58 år, og blev begravet
den 30 Apr. 1805 i Barrit.
Biografi: Peder Rasmussen var fæstegårdmand under Barritskov gods. Han ses i FT 1787 og
1801 med kone og børn. Ved den sidste har sønnen Peder Pedersen været ude at tjene sandsynligvis hos gårdmand Peder Kristensen i Over Vrigstedby.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdfæster i Overbarrit.
Peder blev gift med Anne Katrine Rasmusdatter i 1775.
Børn af dette ægteskab:
i.
Rasmus Pedersen blev født i 1777. Rasmus blev gift med Karen Marie
Nielsen.
ii.
Peder Pedersen blev født i 1783 i Overbarrit.
10
iii.
Jens Pedersen. Jens blev gift med Karen Jørgensdatter den 11 Dec. 1813 i
Barrit.
iv.
Niels Pedersen blev født i 1787 i Overbarrit.
v.
Søren Pedersen blev født i 1789 i Overbarrit.
vi.
Ane Malene Pedersen blev født i 1792 i Barrit.
21. Anne Katrine Rasmusdatter, datter af Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter,
blev født i 1753 i Barrit, blev døbt den 28 Sep. 1753 i Barrit, og døde efter 1801.
Anne blev gift med Peder Rasmussen i 1775.
22. Jørgen Mortensen, søn af Morten Jørgensen og Ukendt, blev født i 1732 i Barrit
og døde den 2 Maj 1799 i Barrit i en alder af 67 år.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdbeboer & fisker i Barrit.
Jørgen blev gift med Birthe Jensdatter i 1774.
Børn af dette ægteskab:
i.
Morten Jørgensen blev født i 1775 i Barrit.
ii.
Johanne Jørgensdatter blev født i 1776 i Barrit.
iii.
Hans Helmuth Jørgensen blev født i 1778 i Barrit.
iv.
Friderik Kristen Jørgensen blev født i 1780 i Barrit.
v.
Anna Jørgensdatter blev født i 1787 i Barrit.
11
vi.
Karen Jørgensdatter. Karen blev gift med Jens Pedersen den 11 Dec. 1813 i
Barrit.
23. Birthe Jensdatter, datter af Jens Hansen Smed og Karen Andersdatter, blev født i
1746 i Barrit og blev døbt den 28 Aug. 1746 i Barrit.
Birthe blev gift med Peder. Ægteskabsstatus: 0.
Børn af dette ægteskab:
i.
Peder Pedersen blev født i 1763 i Barrit.
ii.
Peder Pedersen blev født i 1766 i Barrit.
Birthe blev derefter gift med Jørgen Mortensen i 1774.
24. Niels Pedersen Levinsen, søn af Peder Levinsøn og Margrethe Henriksdatter
Lensch, blev født i 1732, døde i Jun. 1795 i Gundestrup, Hørning sg, Randers amt i en alder af
63 år, og blev begravet den 19 Jun. 1795 i Hørning.
Biografi: Niels Pedersen Levinsen overtog i 1760 fæstegården i Gundestrup efter sin afdøde
morbror, Carsten Lensch, fra dennes enke, Anna Elisabeth Høyer. 1786 frikøbte han gården til
selveje for 1002 rd.
I Aarslev-Hørning kirkebog pag. 127 står: "En sjælden Mand i Henseende til Retskaffenhed,
Menneskekjærlighed og Anstændighed. Han var almindelig agtet og vil savnes af mange."
Præsten Carsten Levinsen har i sine forarbejder til Levinsen stamtavlen fra 1861 skrevet: "N. P.
Levinsen skal have været en i sin Stand ualmindelig agtet Mand, og selv udenfor sin Stand nød
han en sjælden Agtelse. ... Baron Rosenkrands har fortalt mig, at hans Fader betragtede
Levinsens Hus som et af sine kjæreste Tilflugtsteder, og at han omgikkes ham med en underlig
Ærbødighed, der endog overgik til Rosenkrandses Børn."
Han var gift to gange:
1) Birgitte Kirstine Ring. 6 børn.
2) Ane Nielsdatter Bygballe. 10 børn, hvor Henrik var nr. 5.
(5 af de ialt 16 børn døde som små).
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som selvejerbonde, Gundestrup, Hørning sogn.
Niels blev gift med Birgithe Kirstine Ring, datter af Niels Ring og Sofie Jacobsdatter
Rise, i 1760 i Hørning kirke.
Børn af dette ægteskab:
i.
Magrethe Sophie Levinsen blev født i 1765 i Gundestrup og blev døbt i Hørning.
ii.
Peder Nicolai Levinsen blev født i Dec. 1772 i Gundestrup og blev døbt den 27
Dec. 1772 i Hørning kirke.
Niels blev derefter gift med Ane Nielsdatter Bygballe i 1777.
Ægteskabsnotater: De er ikke viet i Hørning kirke.
Børn af dette ægteskab:
i.
Anna Nielsdatter Levinsen blev født i Mar. 1778 i Gundestrup, blev døbt den 25
Mar. 1778, og døde i 1839 i Randers i en alder af 61 år.
ii.
Birgitte Kirstine Nielsdatter Levinsen blev født i Mar. 1778 i Gundestrup, blev
døbt den 25 Mar. 1778, og døde i 1839 i Randers i en alder af 61 år.
iii.
Niels Nielsen Levinsen blev født i 1779 i Gundestrup, blev døbt den 11 Apr. 1779
i Hørning, og døde den 24 Jun. 1850 i en alder af 71 år.
iv.
Mette Nielsdatter Levinsen blev født i 1780 i Gundestrup, blev døbt den 10 Sep.
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1780 i Hørning, og døde i 1814 i Gundestrup i en alder af 34 år.
Henrik Nielsen Levinsen. Henrik blev gift med Ane Kirstine Sørensen den 8
Apr. 1807 i Holbæk kirke.
Levin Nielsen Levinsen blev født i Nov. 1784 i Gundestrup og døde den 8 Mar.
1833 i Ringkøbing i en alder af 48 år. Levin blev gift med Inger Dorthea Tvede
den 14 Maj 1814.
Helene Marie Nielsdatter Levinsen blev født i Maj 1788 i Gundestrup, blev døbt
den 4 Maj 1788 i hjemmet, fremstillet 8. Jun. i Hørning kirke, og døde i 1840 i
Randers i en alder af 52 år.
Mette Elisabeth Nielsdatter Levinsen blev født den 13 Apr. 1794 i Gundestrup og
døde den 8 Dec. 1867 i Nykøbing F i en alder af 73 år. Mette blev gift med Peter
Hansen Tvede.

25. Ane Nielsdatter Bygballe, datter af Niels Hedegaard og Ukendt, blev født den 4
Aug. 1755 og døde i 1830 i Randers i en alder af 75 år.
Biografi: Ane Nielsdatter var datter af Niels Hedegaard og søster til kvæghandler Mads Bygballe
af Kalstrup i Meilby sogn. Som enke udstedte hun 7. okt 1808 købekontrakt (skøde 14. jun
1810) til sin ældste søn Niels, hvorefter Gundestrupgaard fra 1. nov 1809 skulle tilhøre ham for
4000 rd, ligesom den i 1787 var blevet overdraget til hendes mand. Han skulle give hende
ophold og bygge et hus til hende i haven. Her boede hun, indtil hun på det sidste flyttede til
datteren, Helene Marie Frost i Randers, i hvis hus hun døde omtrent 1830.
Ane blev gift med Niels Pedersen Levinsen i 1777.
26. Jens Sørensen blev født i 1749 i Udby sogn, Randers amt og døde den 16 Apr. 1829 i
Udby i en alder af 80 år.
Biografi: Anton Levinsens bror, Carsten Levinsen, har i sine - vistnok utrykte - erindringer
skrevet om sine morforældres hjem i 1867:
"Natura paucis contenta. Det kan udlægges: Et menneske behøver kun lidt for at leve, og
behøver det endda kun en liden tid. Jeg har set det så øjensynligt, set det i min morfader,
skolelærer Jens Sørensens hus i Udby, set det med barneøjne,
da jeg altså ikke forstod det, og forstået det siden, da jeg kunne tænke derover; og forstår det
dog kun halvt. Man kom fra et lille gårdsrum ind i en lille forstue med samme brolægning, og
derfra var udgang til haven; men til højre kom man ind i dagligstuen, der tillige var sovekammer,
og fra denne førte en dør ind til skolestuen, der atter havde en udgang til gården. Begge disse
stuer var forsynede med murstensgulv, udslidt og fordybet hvor der kunne gåes, højere hvor
dette på grund af bohavet ikke var muligt. Den ene stue var altså dagligstue, spisestue,
soveværelse, sygestue i påkommende tilfælde, børnestue o.s.v., og i den fødtes, opdroges,
levede en talrig familie. Den levede dér lykkelig og tilfreds, elsket og æret, og elskelig. Der må
da have været velsignelse derinde, og den var der med gudsfrygt og nøjsomhed; må have været
velsignelse i den lille skolelærerløn, så at denne kunne yde mættelse til de mange munde. Nu, 50
år efter mine første erindringer derfra,
er huset borte, og alle dets beboeree flyttede ind i det endnu mindre hus, graven; og en anden
bolig har en anden orden.
Så lad mig da nu beskrive denne forsvundne, mig uforglemmelige stue: Den vestre væg imod
gården havde tre fag vinduer med små, ruder i blyindfatning, der var halv matte af ælde og
ridser og tildels overdragne med en gul og grøn rust, imedens enkelte, der var sildigere indsatte,
var blankere, og igennem dem kunne man se gården, byens gade i dens hele udstrækning, og
engene og Randers fjord nedenfor og landet på den anden side og den nedgående sol. Disse tre
fag vinduer var den eneste adgang for lyset til stuen, men intet af dem kunne åbnes. Hen under
vinduerne var der en faststående bænk langs med væggen og foran denne et i gulvet fastgjort
bord med glatskuret egetræsplade. Idet man fra forstuen kom ind ad døren, stod man lige for
enden af dette bord og måtte så bøje lidt til venstre for at komme videre frem i stuen. Ved den
modsatte ende af bordet, på den søndre væg, stod bedstefaders stol; og når han sad på den,
havde han ved sin venstre hånd et gammelt hjørneskab, bruntbonet, med udskåret forside. Dette
var skatkammeret, hvori ting af vigtighed gemtes; og ovenpå stod en lille drejet trækop, hvori
der lå en eller to eneste-skillinger, som var bestemte til at gives tiggere; og mere end én gang
hørte jeg ham ledsage denne gave med det ord: "Hvem der giver til han tigger, skal slåes til han
ligger." På sin højre hånd havde han så stueuret, og derpå kom døren ind til skolestuen; på den
østre væg stod derfra en dragkiste med messingbeslag, ovenpå hvilken et tavelet eller en
pyramideformet reol med tekopper og glas, af hvilke også nogle var stillede på dragkisten.
Derpå fulgte en himmelseng med blåtribet kattuns omhæng og derefter endnu en alkoveseng i
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væggen. På den nordre væg var der atter et lille skab og en hylderække og under den endnu en
kasse, der tillige tjente som bænk, og endelig en stor bilæggerovn tæt indenfor indgangsdøren.
På denne ovn lå der en temmelig rund sten, der vistnok benyttedes som legetøj for børnene, da
jeg selv har trillet med den. Men den havde dog en anden og glædeligere bestemmelse; når vi
kom der i besøg, og mostrene havde rørt pandekager og bagt dem, tog de af tavelettet et stykke
brunt sukker og lagde det på kakkelovnen og stødte det med stenen og trøede det på
pandekagen; og dette var et herremåltid.
Når jeg da endnu har nævnet urtepotterne i vinduerne og stolen foran himmelsengen, tror jeg
ikke, at jeg har forbigået synderligt af de synlige ting. Og nu den øvrige plads? Ja, der var
levnet en gang fra den ene dør til den anden, når da ikke dragkisteskufferne droges ud; og en
gang fra denne mellem stolen foran himmelsengen og kassen lige overfor den hen til
alkovesengen. Det har vel stundom været følt her, at der er trangt rum i den vide verden; men
oftere føltes det at der er godt rum, hvor der er hjerterum. Hvor de alle lå, ved jeg ikke, og hvor
de sad eller stod eller kunen røre sig, ved jeg ikke; men de var der, og de havde nok, da de var
tilfredse og glade; og de have fået nok, og jeg tror, at de nu have nok og nøjes, som de nøjedes
med Guds nåde.
Af dette hus udgik min mor, som den femte af ni søskende, alle, - måske med undtagelse af
én, - prægede med hjemmets stille fromhed og uskrømtede, enfoldige gudsfrygt."
Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som skoleholder, birkeskriver i Udby.
Jens blev gift med Ane Thygesen Pedersdatter i 1776.
Børn af dette ægteskab:
i.
Maren Jensdatter blev født i 1773 i Udby.
ii.
Mette Jensdatter blev født i 1777 i Udby.
iii.
Søren Jensen blev født i 1779 i Udby.
13
iv.
Ane Kirstine Sørensen. Ane blev gift med Henrik Nielsen Levinsen den 8
Apr. 1807 i Holbæk kirke.
v.
Anna Jensdatter blev født i 1784 i Udby.
vi.
Helene Jensdatter blev født i 1788 i Udby.
27. Ane Thygesen Pedersdatter blev født i 1750 i Brendstrup og døde i 1812 i Udby i en alder
af 62 år.
Ane blev gift med Jens Sørensen i 1776.
28. Melchior Bøttger, søn af Peter Christian Bøttger og Anna Catharina Bennick, blev
født i 1771 i Kbh. og døde i 1844 i Horsens i en alder af 73 år. Et andet navn for Melchior var
Melchior Bøtcher (FT 1901).
Biografi: Klædekræmmer, senere rodemester i Kbh. Blev 13 jan 1786 indskrevet i silke-, uldenog lærredskræmmerlavets protokol som lærling. Nogen læretid var ikke aftalt, da han gennem
faderens virksomhed havde kendskab til faget.
Betalte 13. sep 1798 kopulationsafgift (4 Rd) med henblik på vielse i Helliggeistes kirke.
Fik 1826 bestalling som rodemester.
Boede iflg. vejviseren for 1813 på Østergade 68. 1818-19 i St. Købmagergade 19. 1826 i
Nyboder på Hjørnet af Delphin- og Grønlandsgaden. 1840 boede han i Gothersgade 343.
L.O. Faber skriver, at han tilbragte sine sidste dage i Horsens.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som klædekræmmer i Kbh.
• Han var ansat som rodemester 1826 i Kbh..
• Han var ansat som halkommissær i Kbh.
Melchior blev gift med Frederikke Marie Hansen den 10 Sep. 1798 i Hellig Geist.
Ægteskabsnotater: Natalie Zahle om sin tid hos bedsteforældrene i Kbh. 1837-39:
Broder og jeg var saaledes blevne forældreløse i mindre end to Maaneder. Hele vor Opvækst
igennem kom vi til at leve adskilt. Kong Frederik betalte for ham paa Herlufsholm, og Dronning
Marie Sophie Frederikke betalte for mig i Døtreskolen af 1791. Jeg boede hos min Moders
gamle Forældre, Rodemester Bøttgers, i Fiolstræde Nr. 206. Mine Bedsteforældre var
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indbyrdes meget forskellige. Bedstemoder var en baade højsindet og elskværdig Kvinde, og
senere i Livet er jeg kommen til at værdsætte hende og ære hendes Minde. Som Barn havde jeg
derimod svært ved at holde rigtig af hende, dels var det vel Savnet af mit eget dyrebare Hjem og
Sammenligningen med dette, som gjorde mig det svært at holde af hende, dels var der noget i
hendes Væsen, der stødte mig tilbage. Hertil kom, at hendes Kjærlighed til den afdøde Datter
gjorde, at hun ofte saarede mit Barnehjerte ved at tilskrive min Fader alle mine daarlige Sider,
medens mine gode Sider efter hendes Mening var en Arv efter min Moder. Hun tænkte sikkert
ikke nærmere over dette, og jeg følte ogsaa allerede den Gang dybest inde, at hun kun vilde mit
bedste. Men Bedstefader, som var en ubeskrivelig god Mand mod Børn og vel nok altfor rede
til at føje mig i alle mine ønsker, sluttede jeg mig mere til.
Jeg holdt af at spadsere ved Siden af den statelige og pyntelige Mand paa Voldene, og som
Toppunktet af disse Aars Glæder staar for mig en aarlig Udflugt med ham til Ordrup den 4. Juli,
min Moders Fødselsdag. Der spiste vi Kyllinger og Jordbær paa Kroen, og der viste han mig
det Sted, som tidligere havde tilhørt ham, og hvor Moder var bleven forlovet med Fader. Han
fortalte, at da han den Dag var kommen ud paa Stien bagved Huset, hvor Fader stod og
ventede paa Moders "Ja" paa hans skriftlige Bejlen, som Bedstefader kom for at overbringe
ham, blev Fader saa lykkelig, at han glemte at gaa ind i Huset. Bedstefader og Fader gik
derimod først en lang Tur om ad Ordruplund, Dyrehaven og tilbage, og Fader strøede i sin
Lykke Penge ud til hver en trængende, de mødte. Man tænke sig, hvor Moder og Bedstemoder
har gaaet og ventet i Villaen. Denne Tur gik Bedstefader med mig ved Haanden, trofast mod
dette Minde - hver 14. Juli.
Min Skolegang var mærkelig. Allerede i det halve Aar, min Moder var i København før de smaa
Brødres Fødsel, blev jeg, som ovenfor berettet, sat i Døtreskolen. Jeg har et saare utydeligt
Minde derom; kun husker jeg, at jeg, saa lille jeg var, foruden Dansk samtidig lærte baade Tysk
og Fransk. I en lidt højere Klasse gentog det samme sig, da jeg efter mine Forældres Død atter
kom derind.
Endnu medens Fader levede, havde der været en lille Meningsforskel mellem ham og
Bedstemoder om min Skolegang. Fader holdt paa en Frk. Lindes Skole, som den Gang var
stærkt paa Mode, Bedstemoder paa Døtreskolen, hvor Moder havde gaaet, og hun gik af med
Sejren. Ogsaa heri har der vel været noget bestemmende for mig. Hvilken Indflydelse vilde den
finere, meget franske Skole med de fornemmere Kammerater have haft paa mig? Vilde den have
trykket mig, eller vilde Paavirkningen have hjulpet mig til lettere at passe ind i de Omgivelser, jeg
kom i efter min Bedstemoders Død? Allerede i Forsommeren 1839 døde min Bedstemoder af
Tyfus. Der var derefter vistnok flere Planer oppe om, hvor jeg nu skulde anbringes. En Dag
blev jeg i et Ærinde sendt ud til Professor Eschricht, en Ven af min Fader, som boede paa
Fødselsstiftelsen i Amaliegade. En anden Gang blev jeg hentet hjem fra Skolen og ved min
Indtrædelse hilst af Prof. Eschricht og Frue, som sad hos Bedstefader. Det blev foreløbig
bestemt, at jeg skulde til bringe Sommerferien hos min Slægt i Jylland, 2 Præstefamilier, dels
paa fædrene [Julius Zahle i Hveisel], dels paa mødrene Side [Rasmus Bøttger i Barrit], og jeg
blev nu saa optagen af denne Rejse, at jeg ikke tænkte videre over Fremtiden. Heller ikke af
selve Ferien husker jeg noget udover min ubeskrivelige Glæde over Landlivet, og hvor morsomt
det var at lære Kusinerne at kende. Men af og til tror jeg nok, der kom en vis Angst og
Spænding over mig ved Tanken paa Fremtiden.
Børn af dette ægteskab:
i.
Peter Christian Bøttger blev født i 1801 og døde den 17 Jun. 1820 i en alder af 19
år.
ii.
Vilhelmine Bøttger blev født den 14 Jul. 1802 i Kbh., døde den 5 Feb. 1837 i
Hvedstrup præstegård i en alder af 34 år, og blev begravet den 11 Feb. 1837 i
Hvedstrup. Årsagen til hendes død var brystsyge. Et andet navn for Vilhelmine var
Vilhelmine Catharine Lovise Zahle. Vilhelmine blev gift med Ernst Sophus Zahle
den 17 Sep. 1824 i Gentofte.
14
iii.
Rasmus Hansen Bøttger. Rasmus blev gift med Eleonora "Nora" Christine
Schmidt den 26 Okt. 1834.
29. Frederikke Marie Hansen, datter af Rasmus Hansen og Beate Wilhelmine Thillerup,
blev født i 1776 og døde i 1839 i Kbh. i en alder af 63 år. Årsagen til hendes død var tyfus. Et
andet navn for Frederikke var Friderica (FT 1801).
Frederikke blev gift med Melchior Bøttger den 10 Sep. 1798 i Hellig Geist.
30. Friderich Christian Schmidt, søn af Jørgen Schmidt og Anna Kirstine Margrethe
Jensen, blev født den 15 Jun. 1780 på gården Hasselburg i Seelnat, Ditmarsken, døde den 10
Nov. 1853 i Barritskov i en alder af 73 år, og blev begravet den 18 Nov. 1853 i Barrit.
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Biografi: Fr. Chr. Schmidt var født 1780 på gården Hasselburg i Ditmarsken.
Landsoverretsprokurator (exam. jur. 1805) og 1806-53 godsforvalter på Barritskov. Han var en
dygtig administrator, der styrede det store gods med myndig hånd for ejeren, grev Scheel, og
han blev med tiden en velstående mand.
H. Pedersen skriver i sine "Erindringer fra en lang Levetid": "I 1834 var daværende Sognepræst,
Dr. phil [Jeremias Müller] Møller, bleven forflyttet til et andet Embede, og hans Efterfølger blev
en kun 26 Aar gammel ung Mand, Rasmus Hansen Bøttger, som endnu samme Aar blev gift
med en Datter af Godsforvalter Fr. Schmidt paa Barritskov, Frøken Eleonore Christine
Schmidt. At en saa ung Mand straks fik et saa fedt Embede som Barrit-Vrigsted Sognekald,
bliver forstaaeligt, naar man véd, at Grev Scheel havde Indstillingsret, og at Godsforvalteren var
meget rig, medens Greven ofte savnede Mønt, saa Hr. Schmidt paa den Maade let kunde faa
Greven i Lommen, som man siger, og lige saa let faa sin tilkommende Svigersøn indstillet til det
ledige Præstekald." (s. 19).
Sønnesønnen og historikeren Ludvig Schmidt har også beskrevet ham: "Bedstefar var ... en
djærv og praktisk og vist meget myndig Mand, der egentlig var den, der styrede hele det store
Gods og paa en Maade hele Egnen, da de omliggende Landsbyer hørte under Godset; senere er
Fæstegaardene solgt fra."
Hans ry blandt fæstebønder og andet arbejdsfolk på gården var alt andet end godt. En gårdejer
på egnen har i 1963 skrevet om overleveringen:
"Da Barritskovs Ejere forhen sjældent opholdt sig paa Godset ret længe ad Gangen, var Styret
for det meste overladt til Godsforvalteren, og i Aarene 1805-50 var det .... Overprokurator,
Godsforvalter Schmidt, der stod for Styret paa Barritskov og herskede over Fæstebønderne
med haard Haand. Jeg erindrer endnu, hvordan min Farmor, født 1831 nævnede Ordet
Godsforvalter med en mærkelig Frygt i Stemmen. Jeg har hørt fortælle, hvorledes
Fæstebønderne skælvede for, hvem det nu skulde gaa ud over, naar de saa Manden gaa op ad
Landsbygaden. Slemme Ting om hans Haardhed og Karakter er endnu at berette mange Aar
efter hans Død. Men dog nødvendiggjorde Tiden ogsaa en anden og mere primitiv Styreform
end nu.
Smædeskrift over Godsforvalter Schmidt:
Her ligger han nu til Spot og Spe
o den fordømte Jøde!
Aldrig gjorde han noget godt
o, Gud ske Lov, han døde!
Penge var hans halve Liv,
Penge var hans Tidsfordriv.
O, Gud ske Lov, han døde!
Af stud. teol. Davidsen.
Godsforvalterens Gaard laa ved Vejen mellem Barritskov Vandmølle og Avlsgaardens
nuværende Beliggenhed. Gaardens Mark og Have kaldes endnu stadig Forvalter Schmidts Mark
og Have. Et Par store højstammede Graastenæbletræer, hvis Frugter indtil Cox-Pomonaæblets
Fremkomst betragtedes som en af Egnens kulinariske Nydelser stod endnu i Haven indtil for faa
Aar siden.
Det store teglstenshængte Stuehus vendte Facaden ud mod Vejen, og naar Fæstebønderne
passerede forbi, skulde de vise deres Ærbødighed ved at tage Huen af uanset om der var nogen
af Godsforvalterens at se. Saa var der intet at tage forkert af. Det kunde nu nok ellers ogsaa
tænkes, at Barritboerne i et Tilfælde som her kunde være tilbøjelige til ikke at kunne se, naar der
virkelig var nogen, der skulde hilses paa."

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen som exam jur 1805.
• Han var ansat som godsforvalter på Barritskov gods 1806-1853 i Barrit.
• Udnævnelse: overretsprokurator, 1806.
Friderich blev gift med Christine Margrethe Roedsted den 30 Maj 1812 i Struby.
Ægteskabsnotater: Ludvig Schmidt: "Der var en stor Børneflok, 3 Drenge, af hvilke min Fader
[Mikkel] var ældst, og 3 Piger. Søsteren Eleonora (Nora) og Broderen Jørgen var nærmest
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jævnaldrende med ham, og dem sluttede han sig derfor nærmest til. Andre Kammerater var der
ikke. De voksede op i sunde og skønne Naturomgivelser og levede her et uhæmmet og sorløst
Barndomsliv. Forvaltergaarden laa faa Skridt fra det gamle, fra d. 16de Aarh. stammende Slot
[senere brændt], hvis Ejer [grev Scheel] næsten altid var borte, paa en Vej, der fører forbi
Vandmøllen ned til Skoven og Havet; man har altid dette for sig og naar ned til det paa mindre
end 1/2 Time. Gaarden var lavloftet og vist straatækt, egentlig kun en Bondegaard, der var
overladt Godsforvalteren til Bolig og Brug, men nu altsaa indrettet mere standsmæssigt. Til
Gaarden hørte to Haver, hvoraf en mindre paa den anden Side Vejen. Det hele er nu [1915]
borte, men Pladsen, hvor den store Have laa, bærer endnu Navnet "Schmidts Have". Den var
dengang fuld af Æble- og Pæretræer og andre Herligheder. Naar jeg som ganske lille Dreng
besøgte min Bedstemoder (Bedstefader var da død, men hun boede der endnu i flere Aar),
forekom "Barritskov" mig, der kom inde fra Købstaden, som et rent Paradis. Forældrene var,
dengang i al Fald, ikke velhavende, og Tiden ovenpaa de store Krige var ikke til Luxus, hverken
i Klæder eller Fornøjelser. Børnene vænnedes da til Nøjsomhed i alle Retninger. En Rejse paa
nogle Dage, som Bedstefader gjorde i egen Vogn til en Slægtning, der var Forpagter paa
Aakjær noget syd for Aarhus, og paa hvilken de to Drenge var med, stod senere for min Fader
som en Oplevelse uden lige fra den Tid. Forøvrigt var der ingen Familier i Nærheden, de
omgikkes til Stadighed. Ejeren boede ikke paa Barritskov, og Præsten i Barrit [Jeremias Müller
f. 1783, præst i Barrit 1821-34] var dengang en stille stuelærd, om hvem Bedstefader sagde, at
han ligesom Erasmus Montanus var klog paa Himlen, men ikke paa Jorden."
Børn af dette ægteskab:
15
i.
Eleonora "Nora" Christine Schmidt. Eleonora blev gift med Rasmus Hansen
Bøttger den 26 Okt. 1834.
ii.
Sophie Mathilde Schmidt blev født i 1814 i Barritskov og døde den 9 Mar. 1841 i
Barritskov i en alder af 27 år.
iii.
Michael "Mikkel" Roedsted Schmidt blev født den 8 Maj 1815 i Barritskov og
døde den 11 Jun. 1899 i Horsens i en alder af 84 år. Michael blev gift med Mathilde
Borberg den 11 Aug. 1852. Ægteskabsstatus: 0.
iv.
Jørgen Schmidt blev født i 1816 i Barritskov og døde i 1898 i Horsens i en alder
af 82 år.
v.
Margrete Schmidt blev født i 1818 i Barritskov og døde i 1849 i en alder af 31 år.
Margrete blev gift med Grev Platen. Ægteskabsstatus: 0.
vi.
August Schmidt blev født i 1823 og døde i 1901 i en alder af 78 år. August blev
gift med Margrete Nielsen. Ægteskabsstatus: 0.
31. Christine Margrethe Roedsted, datter af Michel Roedsted og Eleonora Christine
Bruun, blev født i 1791 i Asdal, blev døbt den 23 Jan. 1791 i Asdal kirke, Hjørring amt, døde
den 29 Maj 1863 i Horsens i en alder af 72 år, og blev begravet i Barrit.
Biografi: Christine Roedsted var datter af en nordjysk bonde der formentlig
stammede fra Rodsted syd for Ålborg, og som i 1813 var forpagter på Rosenvold ved
Vejle Fjord. Hun var en dygtig husmor og nedlagde sine erfariner i en bog som sønnen
Mikkel satte i stil. Den hed "Husholdningsbog, forfattet af en Husmoder, redigeret og
udgivet af M.R. Schmidt, cand theol." Udk. Århus 1844. Hun var også lægekyndig,
men måtte ophøre med at give egnens folk gode råd, da de begyndte at kalde hende
den kloge kone i Barritskov. Sine sidste år levede hun i Horsens.
Ludvig Schmidt skriver: "Min Bedstemoder maa nok have været en dygtig
Husmoder, og en Husmoders Pligter rakte dengang langt videre end nu, især paa
Landet. Hun og Pigerne spandt, bagte Brød, støbte Lys, lavede Sæbe o.s.v. Sine
Erfaringer nedlagde hun senere i en Bog, som hendes Søn Mikkel, der dengang var
hjemme efter at have taget Eksamen, satte i Stil. Den hed "Husholdningsbog, forfattet
af en Husmoder, redigeret og udgivet af M.R. Schmidt, cand. theol." og udkom i
Aarhus 1844. Mottoet er "Uden Mad og Drikke dur Helten ikke", og Fortalen
begynder ganske holbergsk: "Skønt der som bekendt eksisterer en stor Mænge
Kogebøger, saa mange uden Tvivl, at man, om endog man tog de bedre fra, ved
Jeg gætter på, at billedet forestiller hende.
Resten meget passende kunde koge den Mad, som hine anprise, saa findes der dog
ikke mange Anvisninger til i alle øvrige Henseender rigtigt at bestyre en Husholdning". Min Bedstemoder, som jeg husker
helt godt, skønt der lever efter hende, i ubrudt Kvindelinje, Børnebørns Børnebørns Børn, var ogsaa dygtig i mange andre
Ting f. Eks. Havebrug og, hvad der blev mest beundret, i Lægekunst. Da der ingen Læge var nærmere end Horsens og hun
ingen Betaling tog og hendes Kure lykkedes, manglede hun ikke Søgning, især naar nogen var kommen til Skade. Det tog
dog en brat Ende, da Bedstefader en Dag hørte en Samtale mellem to Bønder, af hvilke den ene paa Spørgsmaalet, om han
søgte Doktor, svarede, at han gik til "den kloge Kone i Barritskov". Hvorefter Bedstefader fandt det rigtigst at forbyde
hende al Praksis. En Kur, hun udførte, ligger dog maaske efter den Tid. Hun havde faaet indplantet i Haven nogle
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Morbærtræer, der til hendes Glæde bar god Frugt. Da opdagede hun pludselig, at den svandt paa Træerne. Hun havde en
ellers skikkelig Pige mistænkt for at have ladet sig friste af den sære sorte Frugt, og sagde da til hende: "Du tager naturligvis
ikke af de sorte Bær, Du ved, nede i Haven". "Næ, Kors næ, Madam", svarede hun. "Ja, det er godt, for de er meget
giftige". Ved de Ord fik Else en frygtelig Mavepine og vaanede sig og klagede. "Aa jow", sagde hun, "aa jow, Madam, a
taw den annen Daw jet av dem". Men Bedstemoder var ubarmhjertig og sagde blot: "Ja, naar du kun har taget et, gør det
ingenting". "Aa Madam, Madam, a haa tawen av dem hver jennest Daw". Historien endte saa med, at Bedsemoder lovede
at kurere hende, mod at hun aldrig gjorde det mere, hvorefter et Par Skefulde Sukkervand hurtigt fordrev Mavepinen.
Sine sidste Aar levede Bedstemoder i Horsens, hvor hun døde 1863. Da hun blev begravet paa Barrit Kirkegaard ved Siden
af sin Mand, var min lille Broder Axel og jeg med i en af de Vogne, der fulgte Ligvognen Fod for Fod fra Horsens de 3 Mil.
Jeg husker, at, da den nærmede sig Barritskov, holdt Bøndervognene i stort Tal ved Skæringsvejene og udenfor Gaardene
for at slutte sig til Toget. Slægten er vedbleven at være knyttet til Egnen, idet i 1834 eller 35 Datteren Nora var bleven gift
med den ny, unge Præst Bøttger i Barrit; senere blev deres Datter gift med Godsforvalter Levinsen paa Rosenvold, hvis
Datter igen er gift med Distriktslæge Thorborg i Hornsyld tæt ved Barrit."
(Fra sønnens mindeskrift om adjunkt Michael Roested Schmidt).
Christine blev gift med Friderich Christian Schmidt den 30 Maj 1812 i Struby.
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6. generation (Tiptipoldeforældre)
32. Niels Rasmussen blev født i 1680 i Barritskov og døde i Jun. 1739 i Barritskov i en alder af 59 år.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæstegårdmand på Barritskov gods.
Niels giftede sig med 'ukendt'.
Hans barn:
16
i.

Rasmus Nielsen. Rasmus blev gift med Maren Rasmusdatter i 1746.

36. Rasmus Rasmussen blev født i 1698 i Barrit, døde i 1760 i Barrit i en alder af 62 år, og blev begravet den 25 Sep. 1760 i
Barrit.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand i Barrit.
Rasmus blev gift med Marie Sørensdatter. Ægteskabsstatus: gift.
Barn af dette ægteskab:
18
i.
Rasmus Rasmussen. Rasmus blev gift med Anne Christensdatter i 1763. Ægteskabsstatus: gift.
37. Marie Sørensdatter døde efter 1760.
Marie blev gift med Rasmus Rasmussen. Ægteskabsstatus: gift.
42. Rasmus Nielsen
(Gentagelse. Se person 16 på side 37)
43. Maren Rasmusdatter
(Gentagelse. Se person 17 på side 39)
44. Morten Jørgensen blev født i 1702 i Barrit, døde i 1765 i Barrit i en alder af 63 år, og blev begravet den 10 Mar. 1765 i Barrit.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand i Barrit.
Morten giftede sig med 'ukendt'.
Hans barn:
22
i.

Jørgen Mortensen. Jørgen blev gift med Birthe Jensdatter i 1774.

46. Jens Hansen Smed blev født i 1709 i Barrit.
Jens blev gift med Karen Andersdatter. Ægteskabsstatus: gift.
Barn af dette ægteskab:
23
i.
Birthe Jensdatter. Birthe blev gift med Peder. Ægteskabsstatus: 0. Birthe blev derefter gift med Jørgen
Mortensen i 1774.
47. Karen Andersdatter døde i 1769 og blev begravet den 13 Jul. 1769.
Karen blev gift med Jens Hansen Smed. Ægteskabsstatus: gift.
48. Peder Levinsøn, søn af Levin Christoffersen og Ukendt, blev født i 1685, døde i Maj 1763 i Fløjstrup, Randers amt i en alder
af 78 år, og blev begravet den 17 Maj 1763 i Hørning.
Biografi: Slægten Levinsen har sit hjemsted i egnen sydøst for Randers (Hørning og omliggende sogne), hvor den har levet i
de sidste 300 år. Hvorfra navnet stammer vides ikke med sikkerhed, men i fortegnelsen over personer, der skulle betale
ekstra skat, nævnes en Levin Christophersen, boende i Hørning sogn år 1700, og fra ham kan navnet stamme enten ved
familieforhold eller ved tjenesteforhold. På det første tyder, at Peder Levinsen lod sin 1. søn døbe Levin og sin 3. søn
Christopher, så det er nærliggende at mene, at Peder Levinsøn er søn af Levin Christophersen.
Peder Levinsøn boede i Fløistrup sydøst for Randers. Hans ægtefælle var søster til Carsten Lensch (1707 - 58) der fra 1754
havde en gård i Gundestrup i Hørning sogn i fæste. Carsten Lenschs enke afstod 1760 fæstegården til sin mands søstersøn,
Niels Pedersen Levinsen, der købte gården i 1786.
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Peder Levinsøn og Margrethe Lensch havde 4 børn.
Peder blev gift med Margrethe Henriksdatter Lensch.
Børn af dette ægteskab:
i.
Levin Pederssøn blev født i 1727, døde i Jun. 1763 i Fløjstrup i en alder af 36 år, og blev begravet den 24 Jun.
1763 i Hørning.
24
ii.
Niels Pedersen Levinsen. Niels blev gift med Birgithe Kirstine Ring i 1760 i Hørning kirke. Niels blev
derefter gift med Ane Nielsdatter Bygballe i 1777.
iii.
Christopher Levinsøn blev født i 1737, døde i Maj 1773 i en alder af 36 år, og blev begravet den 16 Maj 1773.
Christopher blev gift med Karen Mogensdatter den 23 Nov. 1771 i Hørning kirke.
iv.
Mette Levinsdatter blev født i 1739.
49. Margrethe Henriksdatter Lensch blev født i 1700, døde i Dec. 1775 i en alder af 75 år, og blev begravet den 3 Jan. 1776.
Margrethe blev gift med Peder Levinsøn.
50. Niels Hedegaard.
Niels giftede sig med 'ukendt'.
Hans børn:
25
i.
ii.

Ane Nielsdatter Bygballe. Ane blev gift med Niels Pedersen Levinsen i 1777.
Mads Nielsen Hedegaard

56. Peter Christian Bøttger blev født i 1735 i Kbh. og døde den 18 Okt. 1811 på Frederiksberg i en alder af 76 år.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som klædekræmmer,Kbh.
• Borgerskab: som silke- og klædekræmmer, 1798, Kbh..
Peter blev gift med Anna Catharina Bennick den 8 Sep. 1769 i Petri Sogn.
Børn af dette ægteskab:
i.
Marie Bøttger blev født i 1770 i Kbh. staden. Marie blev gift med Truels Lyng Knoph.
28
ii.
Melchior Bøttger. Melchior blev gift med Frederikke Marie Hansen den 10 Sep. 1798 i Hellig Geist.
57. Anna Catharina Bennick blev født i 1735.
Anna blev gift med Peter Christian Bøttger den 8 Sep. 1769 i Petri Sogn.
58. Rasmus Hansen blev født i 1741 og døde den 14 Jan. 1814 i Kbh. i en alder af 73 år.
Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som justitsråd, renteskriver.
Rasmus blev gift med Beate Wilhelmine Thillerup. Ægteskabsstatus: 0.
Barn af dette ægteskab:
29
i.
Frederikke Marie Hansen. Frederikke blev gift med Melchior Bøttger den 10 Sep. 1798 i Hellig Geist.
59. Beate Wilhelmine Thillerup, datter af Jens Knudsen Thillerup og Ellen Marie Poulsdatter, blev født i 1751 og døde før
1801.
Beate blev gift med Rasmus Hansen. Ægteskabsstatus: 0.
60. Jørgen Schmidt blev født i 1750 i Ditmarsken og døde den 30 Nov. 1814 på Østergaard ved Århus i en alder af 64 år.
Biografi: Ejer af forskellige gårde, sidst Østergaard ved Århus.
Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som forvalter på Hagen.
• Han ejede Østergaard i Tulstrup sogn, Århus amt.
Jørgen blev gift med Anna Kirstine Margrethe Jensen.
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Barn af dette ægteskab:
30
i.
Friderich Christian Schmidt. Friderich blev gift med Christine Margrethe Roedsted den 30 Maj 1812 i
Struby.
61. Anna Kirstine Margrethe Jensen blev født i 1754 og døde i 1818 i en alder af 64 år.
Anna blev gift med Jørgen Schmidt.
62. Michel Roedsted blev født i 1764 og døde den 2 Mar. 1838 i en alder af 74 år. Et andet navn for Michel var Michel Nielsen
Roedsted.
Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som forvalter på Asdal i Asdal, Hjørring amt.
• Han ejede St. Borupgaard.
Michel blev gift med Eleonora Christine Bruun.
Barn af dette ægteskab:
31
i.
Christine Margrethe Roedsted. Christine blev gift med Friderich Christian Schmidt den 30 Maj 1812 i
Struby.
63. Eleonora Christine Bruun blev født i 1770 og døde den 20 Maj 1853 i en alder af 83 år.
Eleonora blev gift med Michel Roedsted.
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