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Indledning

Udskrift fra Legacy

Der udgik to slægtslinier fra klædehandler og rodemester Melchior Bøttger i København. En fra datteren Vilhelmine der blev gift
med digterpræsten Ernst Sophus Zahle og fik børnene Natalie og Peter Christian. Hun blev grundlægger af Zahles skole, han præst
og politiker med sæde i folketinget. Den anden slægtsgren stammer fra sønnen Rasmus Hansen Bøttger der var mangeårig præst i
Barrit og min tipoldefar. Om de første kan man læse i den trykte litteratur, mens kendskab til den anden familiegren må søges i
breve fra samtiden. Jeg har arvet et brevarkiv fra det nittende århundrede og dertil flere billedalbums. Hertil kommer selvfølgelig
kirkebøger (KB) og folketællinger (FT) samt enkelte andre kilder fra offentlige arkiver.
Det er min oldemor, Alvilda Levinsen f. Bøttger, der har gemt brevene og via hendes datter, min farmor, Agnete Thorborg, har min
far, Johs Thorborg, fået dem. Jeg har skrevet brevsamlingen ud, og den kan læses andet steds på hjemmesiden under Levinsenbreve.
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Centrum for den efterfølgende efterslægtsberetning for klædekræmmer Melchior Bøttger er Barrit præstegård i Bjerre herred. Her
residerede sønnen Rasmus Hansen Bøttger som sognepræst i 48 år.
Han var en myndig patriark både i familien og i sognene Barrit og Vrigsted som han var præst for, og brevene vidner om et kærligt
forhold mellem ham og hans hustru, Nora Schmidt. Hun var datter af de barritbønders tugtemester, den magtfulde godsforvalter
på Barritskov gods, Friedrich Christian Schmidt. Men ellers var livet i præstegården ikke just nogen Nøddebo Præstegårdsidyl.
Børnene - der var 9 af dem - udgjorde en vild flok som kunne drive en huslærer til vanvid. Og skæbnen blev ikke blid for de fleste
af dem.
Brevsamlingen begynder med Alvildas forlovelse med den betydeligt ældre godsforvalter på Rosenvold, Anton Levinsen, i
1858. Det blev begyndelsen til et ulykkeligt ægteskab, men de fik 4 børn blandt hvilke min farmor, Agnete. I 1861 begik Emil
selvmord som studerende i Kbh, og samme år døde Laura hjemme i præstegården af tæring. 1863 gik Sophus ned med sit
skib, og Carl forsvandt for familien som emigrant i USA. Tvillingerne Frederik og Christian bosatte sig sammen i
København og forblev ugifte. Frederik blev en anset og velstående arkitekt, og Christian stod som tømrermester for det praktiske.
Rudolph købte som ganske ung gården Frodesdal i Tamdrup og stiftede hjem, men han døde fra kone og 4 umyndige børn blot
35 år gammel. Den yngste i flokken, Petra, giftede sig med faderens kapellan og blev præstekone i Næstved, men børn fik de
ikke. Hun blev 100 år gammel.
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Melchior Bøttger, søn af Peter Christian Bøttger og Anna Catharina Bennick, blev født i Aug. 1771 i Kbh., blev døbt den
28 Aug. 1771 i St. Petri Kirke, Kbh., døde den 2 Apr. 1844 i Kbh. i en alder af 72 år, og blev begravet den 6 Apr. 1844 i St. Petri
Kirke, Kbh. Et andet navn for Melchior var Melchior Bøtcher (Ft 1901).

Notater:  Melchior Bøttger gik i faderens fodstpr og startede som klædekræmmer i København. Blev 13 jan 1786 indskrevet i silke-,
ulden- og lærredskræmmerlavets protokol som lærling. Nogen læretid var ikke aftalt, da han gennem faderens virksomhed havde
kendskab til faget. 13. sep 1798 betalte han kopulationsafgift (4 Rd) med henblik på vielse i Helliggeistes kirke med kammerråd
Rasmus Hansens datter. 1826 fik han bestalling som rodemester. Ved FT 1840 boede han på Amagertorv med flere logerende.

Om Melchior:

• Han arbejdede som klædekræmmer i Kbh.

• Han var ansat hos rodemester 1826 i Kbh..

• Han var ansat hos halkommissær i Kbh.

Melchior blev gift med Frederikke Marie Hansen, datter af Rasmus Hansen og Beate Wilhelmine Thillerup,  den 20 Sep.
1798 i Helliggeist Kirke, København. Frederikke er 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). Deres børn: Peter Christian, Vilhelmine og Rasmus Hansen.

Parnotater: KB Helligåndskirken Kbh. copulerede 1798, opsl. 142:
d. 20de Sept bleve efter Kongl. Bevilling hjemme i Huset copulerede Ungkarl Hr. Melchior Bøttger, Klædekræmmer, og Jomfrue
Friderika Maria Hansen.
Forloverne vare:
For Brudgommen: P. C. Bøttger
For Bruden:
Kammerraad Hansen

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 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.
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Peter Christian Bøttger blev født i Sep. 1800, blev døbt den 28 Sep. 1800 i St. Petri Kirke, Kbh., og døde den 17 Jun. 1820 i
Kbh. i en alder af 19 år. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Notater: Der ligger i Alvilda Levinsens arkiv en farvelagt tegning med indskrift. Peter Chr. var da 12 år, og gaven må vel
stamme fra deres 15 års bryllupsdag, selv om det ikke synes at passe med datoen:

Held fölge MB og FMB alle Deres Levedage.

Til mine elskede Forældre:
Skjøndt svag, jeg dog saa inderligt Vel
føler, hvad jeg skylder Dem,
som førte mig paa Banen frem,
og lærte mig hvad der var Pligt
derfor vil jeg Dem ogsaa glæde
ved frem i Deres Spor at træde,
Og gjøre det, som skaffer Herrens Løn,
Kort - være Dem en kjæk og lydig Søn.
Gid De ret længe hos mig blive!
Og Gud Dem Fryd og Sundhed give!
Dog - Ønsker er det hele jeg formaaer,
Udførelsen til Herren ene Staaer.

Fra Deres lydige Søn
PC Bøttger

Kbhvn: d. 27.de December 1813

Om Peter:

• Studie: teologi, København.

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.

Notater: Natalie Zahles erindringer:
Min Moder mistede … sin Førlighed ved min Fødsel, idet en ukyndig Fødselshjælper bragte hendes ene Hofte af Led, saa
hun for blev Krøbling til sin Død. Men skønt jeg var født i Jylland blev Sjælland min Kærlighed, og alle mine første glade
Barndomsminder udstraaler fra Hvedstrup stille Præstegaard.
Under de tilvisse ugunstige Beboelsesforhold i den gamle Præstegaard stødte efterhaanden andre Sygdomme til. Hendes
Stemme blev hæs, hendes hele Konstitution svækkedes, indtil hun tilsidst døde af Brystsyge.
Men hvor var hun stor under sine Lidelser, og hvor styrede hun ikke sikkert og klart det hele Hus fra sin Seng eller sin
Hjørneplads ved Vinduet i Dagligstuen. Her fandt min Broder og jeg hende næsten altid beskæftiget med Haandgerning,
Læsning eller Skriveri, saa legemlig svag og dog saa aandskraftig. Hendes efterladte Regnskabsbøger har senere oplyst mig
om hvilken forstandig og nøjagtig Husmoder hun var, og selv var vi som smaa Vidne til hendes Konferencer med
Husjomfruen som med Avlskarlen og Drengen. Og mere end det! Hendes Øre og Øje fulgte alle vore Veje, til hende tyede vi
først i al vor Nød, sjælelig som legemlig. Naar hun sad paa sin Plads rede til at tage imod os i Sorg og Glæde, Taarer og Jubel,
beredt til at høre om alle vore Oplevelser i Have, Mark, Stald og Lade og altid retvendende os paa saa stille og fin en Maade,
mærkede vi aldrig til noget, der hed Opdragelse, men gik dog altid opdragne bort igen. Og som Hustru? Ja, hvad var hun ikke
for sin Mand? Hvor følte vi Børn ikke, hvor meget han trængte til hende, og at der ikke var det i Verden, han ikke vilde gøre
for hende. (s.11ff).

Vilhelmine blev gift med Ernst Sophus Zahle, søn af Christian Gottlieb Zahle og Christine Esmarch,  den 17 Sep.
1824 i Gentofte. Ernst blev født den 19 Mar. 1797 på Vemmetofte, døde den 30 Mar. 1837 i Kbh. - Bisat Fra Trinitatis i en
alder af 40 år, og blev begravet den 5 Apr. 1837 i Hvedstrup, Roskilde Amt.  Et andet navn for Ernst var Ernst Sophus Zahle.
Deres børn: Peter Christian og Natalie.

Om Ernst:

• Han tog eksamen fra cand theol den 1822 på Københavns Universitet.

• Han var ansat hos præst 1824-1829 i As Og Klakring Sogne, Bjerre Herred.

• Han var ansat hos hof og slotspræst, forfatter.
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Peter Christian Zahle blev født den 15 Nov. 1825 i As Ved Horsens, døde den 30 Apr.
1898 på Langevrågård, Testrup Ved Haslev i en alder af 72 år, og blev begravet på
Herlufsholm. Et andet navn for Peter var P. Chr. Zahle.

Notater: Jeg skrev i 1884 artiklen om ham i DBL3:
Z. voksede op i Hvedstrup præstegård ved Roskilde indtil han 1836 blev sat i
Herlufsholm skole, hvorfra han blev dimitteret til universitetet 1844. I Kbh. blev han, der
tidligt havde mistet sine forældre, taget i huset hos L. N. Hvidt mens han studerede teologi
og i øvrigt interesseret iagttog tidens politiske og litterære rørelser. Navnlig optog Søren
Kierkegaard ham. 1850 blev han kandidat, men da han ikke ønskede at gøre sin tro til
levebrød begyndte han at læse jura og nationaløkonomi. 1851 udgav han første del at et
længe forberedt fiktivt værk, Firmaet Søren Jensen & Søn hvis anden del udkom 1853.
Han ville heri vise hvorledes kun det alvorlige og religiøse menneske formår at blive
uforandret under de tragiske tilskikkelser. Desuden søgte han at overvinde en truende
tomhedsfølelse gennem udadrettet virksomhed. Allerede 1848 havde han offentligt talt for
almindelig værnepligt, og hans varme interesse for den menige mand førte ham i 1850erne ind Arbejderforeningen i hvis
radikal-demokratiske udgave han forblev indtil den i 1873 blev omdannet til Onsdagsforeningen. 26.2.1853 valgtes han
til folketinget i Holbækkredsen og sluttede sig straks til bondevennerne der på det tidspunkt støttede det konservative
ministerium i skarp modsætning til den nationalliberale opposition. Da de imidlertid det følgende år svingede om og
indgik alliance med de nationalliberale i kampen mod A. S. Ørsteds absolutistiske fællesforfatning, var han en af de få
der gik imod, hvad der kostede ham hans mandat. Efter hans mening var kongemagten det bedste værn mod politisk og
social ulighed. 1855 blev han imidlertid valgt igen, denne gang i Nr. Sundbykredsen som han repræsentererede indtil
han blev vraget ved valget 14.6.1861. Årsagen hertil var at han vakte forargelse ved som helstatsmand at kritisere den
voksende nationalistiske stemning. Sideløbende med rigsdagsvirksomheden skrev han en række politiske pjecer og
udgav tidsskriftet Ret og Pligt 1859-60, med fortsættelsen Staten 1860-62. Desuden skrev han alment oplysende
småbøger og artikler og var en flittig bidragyder til det Tscherningske blad Nørrejydsk Tidende og det konservative
Flyveposten. 1864 var han medlem af Augustforeningen. Hans nærmeste politiske forbillede var A. F. Tscherning, og
som han stemte han mod grundlovsforandringen 1866. Han var da på ny blevet valgt i Nr. Sundby som han
repræsenterede  1866-72.
Hidtil havde Z. levet som en fritstillet intellektuel i Kbh. med en beskeden stilling som assistent i ministeriernes
revisionsdepartement. Men 1870ernes politiske bevægelse bragte ham til Ringsted hvor han ved I. A. Hansens
mellemkomst 1871 indgik aftale med de lokale venstretillidsmænd om at oprette Folketidende for Midtsjælland. De
følgende seks år, hvor han ene mand redigerede og for en stor del skrev dette blad, samtidig med at han fra 1872
repræsentere de Ringstedkredsen i folketinget og holdt utallige politiske møder og oplysende foredrag, var hans bedste
tid. Hvad han måtte savne af myndighed på rigsdagen opvejedes at det fortrolige forhold til vælgerne i kredsen, og
bladet vandt en betydelig udbredelse. Han eksperimenterede også med forskellige aflæggere og ugeblade, men guld
spandt han ikke på sine foretagender. Dertil var han for upraktisk og uegennyttig. Han tilørte J. A. Hansens og C. C.
Albertis rationalistiske menigmands-demokratiske retning inden for det forenede venstre, og han afløste ved J. A.
Hansens død 1877 denne som formand for Femtejuni folkeforeningen. Men retningen havde da mistet sin indflydelse
på rigsdagen. Ved venstres deling 878 fulgte Z. C. Berg, men det politisk-taktiske var ikke hans styrke, og han savnede
politisk tilhold hos "70 mænd", det være sig grundtvigianerne eller europæerne. De så ham over hovedet, ligesom han
var en yndet skydeskive for højres vid. 1819 tog han konsekvensen heraf og søgte præstekald. Ikke uden vanskelighed
fik han et beskedent embede som sognepræst i Rubjerg i Vendsyssel, men 1881 forflyttedes han til Vallensved ved
Næstved. Samme år trådte han ud af folketinget. Han så da med skepsis på "den vending i tingene, der socialt og
litterært skriver sig fra det ominøse år 1870!". 1896 trak han sig tilbage og boede de sidste par år hos en søn.

Om Peter:

• Plejebarn: L.N. Hvidt, 1837, Kbh.

• Skolegang: 1836-1844, Herufsholm.

• Han tog eksamen fra cand teol den 1850 på Københavns Universitet.

• Studier: jura og nationaløkonomi, Kbh.

• Han blev valgt som folketinget 1855-61&1866-72 i Nr. Sundbykredsen.

• Han blev valgt som folketinget 1853-1854 i Holbækkredsen.

• Han blev valgt som folketinget 1872-1881 i Ringstedkredsen.

• Han var ansat hos præst i Rubjerg 1879 i Vendsyssel.

• Han var ansat hos præst i Vallensved 1881 i Næstved.

• Han gik på pension 1896.

Peter blev gift med Adelaida Stillavina Aggerholm, datter af Abraham Aggerholm og Christiane Holst,  den 26
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Okt. 1853 i Garnisons, Kbh. Adelaida blev født den 20 Mar. 1829 på Fødselsstiftelsen, Kbh, døde den 12 Maj 1861 i
Kbh i en alder af 32 år, og blev begravet i Garnisons Kirke.

Peter blev derefter gift med Clara Ernestine Emile Melby, datter af Christian Frederik Melby og Dorothea Kirstine
Carstensen,  den 11 Aug. 1865 i St. Johannes, Kbh. Clara blev født den 29 Dec. 1841 i Kbh, døde den 18 Dec. 1868 i Kbh i
en alder af 26 år, og blev begravet i Frue.

Peter blev derefter gift med Wilhelmine Amalie Lovise Jacobsen, datter af Peter
Wilhelm Jacobsen og Louisa Augusta Bencke,  den 12 Jan. 1870 i Vartov. Wilhelmine
blev født den 14 Jul. 1840 i Kbh, blev døbt i Frelsers Kirke, Kbh, og døde den 8 Jan. 1927
i Kbh i en alder af 86 år. Deres børn: Villum Ditlev, Helga og Per Gourt.

Villum Ditlev Zahle blev født i 1871 på Christianshavn.

Helga Zahle blev født i 1873 i Ringsted.

Per Gourt Zahle blev født i 1877 i Ringsted.

Natalie Zahle blev født den 16 Jun. 1827 i AS, Bjerre, Vejle, døde den 11 Aug. 1913 i
Vedbæk i en alder af 86 år, og blev begravet på Vestre Kirkegård. Et andet navn for Natalie
var Ida Charlotte Natalie Zahle. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Notater: Sv. Cedergreen-Bech i DBL3:
N. tilbragte en lykkelig barndom den idylliske præstegård i Hvedstrup hvortil familien
var flyttet da hun var to år. Hun modtog stærke indtryk af forældrenes harmoniske
samliv og ikke mindst af den heroisme hvormed moderen, der var blevet stærkt
invalideret ved Z.s fødsel, bar sine lidelser. I et kortfattet erindringsfragment skildrer Z.
disse år sammen med broderen som et "paradis" hvor hun kunne snyde sig til
drengestreger, men lægger ikke skjul på at hendes fantasi, videbegærlighed og behov for
udfoldelse ikke kunne tilfredsstilles med de midler der blev pigeopdragelsen til del:
dukketøj og syning var ikke min lyst. Kun ti år gammel mistede hun i løbet af kort tid
begge sine forældre, og efter et par år hos morforældrene i Kbh. indtil mormoderen døde
1839 kom hun i huset hos fysiologen D. F. Eschricht (1798-1863) og hans hustru, der
trods god vilje ikke formåede at give den forældreløse pige den ømhed og forståelse hun
havde behov for. Tværtimod søgte den barnløse plejemor, der selv var opdraget til
anstand og lydighed, med kulde og strenghed at forme hende efter det gængse mønster for artige borgerdøtre. At der i
hjemmet taltes udelukkende tysk bidrog til at forstærke hendes ensomhedsfølelse. Hun lukkede af blev tavs, men lod
sig ikke kue. Hun fik dyrekøbte erfaringer som kan spores i de råd hun senere gav de vordende lærerinder. 1842
afsluttede Z. en ikke særlig kundskabsgivende skolegang i Døtreskolen af 1791 med opholdet betalt af Frederik VIs
dronning Marie Sophie Frederikke, og efter sin konfirmation s.å. måtte hun begynde at stå på egne ben. De følgende
syv år tilbragte hun som privatlærerinde, først hos slægtninge i Jylland, sidst hos en læge i Nyborg. Uden praktisk
erfaring og teoretisk baggrund afslørede hun et godt greb om det at undervise, navnlig hendes evner til at vække og
begejstre eleverne viste frem mod den gerning som for hende selv endnu kun stod i et tåget omrids. Helt original var
hendes "onsdagstanke", en dag om ugen helt fri for lektier og overhøring, blot til samvær, fortælling og oplæsning.
Allerede nu som 15-årig vidste hun at opdragelse var andet end pensum, var åbne sind og frihed til vækst. Ikke at
hun foragtede reelle kundskaber. Tværtimod pinte det hende at hun alt for ofte syntes hun kom til kort med den
viden hun havde, og ofte læste hun om kap med eleverne for blot at være en lille smule foran. Efter hendes eget
udsagn var det her hun traf beslutningen om at skabe sig en fremtid ved at oprette "en forhindringsanstalt for dårlige
lærerinder".
1849 tog Z. til Kbh. og begyndte en uddannelse på A. Beyers og E. Bojsens Højere dannelsesanstalt for damer mens
hun samtidig gav manuduktion og underviste på sin gamle skole, Døtreskolen. 1851 bestod hun, efter supplerende
privatundervisning, institutbestyrerindeeksamen, lejede en femværelses lejlighed på hjørnet af Holmens- og
Hummergade og åbnede et privat lærerindekursus med pension - hvortil der det første år meldte sig halvanden elev.
1852 overtog hun imidlertid efter opfordring fra bestyrelsen der havde hørt om hendes pædagogiske ideer en privat
pigeskole i Kronprinsensgade med 50 elever hvortil kom n.å. en snes elever fra Carl Mariboes grundtvigske
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Dannekvindeskole, ledet af den af eleverne forgudede Suzette Dalgas, og 1856 flyttede skolen og kursus til bedre
bolig Gammel Strand 48. Med de snævre rammer virksomheden havde i de første 25 år var den helt i
overensstemmelse med hendes ideal af skolen som "et samliv"; selv havde hun næppe noget privatliv eller egentlig
fritid, ud over administrationen underviste hun børnene 8-14 og derefter de voksne elever til kl. 20.
1877 foretog Z. det dristige skridt for lånte penge at bygge sit eget skolekompleks på et af de nu frilagte voldarealer,
karreen mellem Nørrevold og Linnésgade, og 1885, da de lånte midler var tilbagebetalt, lod hun skolen overgå til en
selvejende institution for hvilken hun selv, til 1900, blev overbestyrerinde. Fra begyndelsen var Z. ivrig for at
pigeskolens elever fik mulighed for at fortsætte uddannelsen efter afslutningen af den ordinære skoletid, og 1860
havde hun oprettet et fortsættelseskursus der opretholdtes til 1911, men i en ârrække, 1866-77, blev drevet som
højskole. Med oprettelsen af kursus for almuelærerinder 1862 var grunden lagt til N. Zahles kvindeseminarium.
Gennem Annestine Beyer i Døtreskolen var Z. blevet påvirket med J. H. Pestalozis og F. Frøbels skoletanker. Men
efter ankomsten til Kbh. kom hun under stærk indflydelse af den grundtvigske menighed ved Vartov, og i
grundtvigsk ånd blev undervisningen i historie og modersmålet altid et fundament i hendes egen skolegerning. Z. var
langtfra nogen teoretiker, og hendes skole voksede frem i takt med tidens behov, mindre efter en forud lagt plan end
som et resultat af hendes sikre instinkt for hvad der tjente børnene og de voksne elever bedst. Som pioner havde hun
ikke noget egentligt forbillede, men hun havde, med Edv. Lehmanns ord "valgets genialitet". Som ung havde hun
gerne indgået ægteskab, hun satte familielivet højt og tog selv tre af eleverne til sig som plejebørn. Derfor fastholdt
hun at kvindens naturlige opgave lå i hjemmet, men hun satte uden vaklen sin kraft ind på hvad hun kaldte "kvindens
indre frigørelse", hvilket indebar kvindens ret til og mulighed for at tilegne sig den viden og de kundskaber der for den
enkelte var nødvendige for at udvikle sin personlighed. Derfor kunne hun også, skønt i grunden modstander af
eksamen, straks efter at loven om kvindelig adgang til studentereksamen var vedtaget oprette et studenterkursus
(1877) der 1885 også fik eksamensret. 1903 oprettedes nysprogligt gymnasium og pigeskoleeksamen indførtes. Før
nogen lod hun gymnastik (efter svensk forbillede), fysiologi og sundhedslære indgå i pigeskolens undervisning. Et
husholdningskursus blev opretholdt indtil det 1901 kunne afløses af et skolekøkken.
Som skoleleder havde Z. en enestående evne til at sammensætte en for eleverne betydningsfuld lærerkreds. Hun
knyttede lærere til sig som ikke havde akademisk navn, og i visse tilfælde heller ikke stor faglig dygtighed, men som
var i besiddelse af inspirerende fortælleglæde og pædagogisk originalitet. Ved siden heraf en række af tidens store
personligheder som digteren Chr. Richardt, de senere højskolemænd Jens Nørregaard og Gotfred Rode, anatomen
Knud Valløe og geografipioneren Ernst Løffler. Z. havde respekt for viden og professionel dygtighed, men navnlig
sans for personlig gehalt. 1865 var Henrik Rung skolens sanglærer, efterfulgt til 1875 af Emil Hartmann, der tillige
med sin 1869 oprettede musikskole lagde grunden til den sangtradition der stadig holdes i hævd på N. Zahles skole.
Politisk hjemmehørende i en uddøende national-liberal epoke, Carl Ploug hørte til de nære venner, religiøs i en
gammelluthersk, men grundivigsk farvet, rettroenhed, var Z. tilsyneladende ude af trit med det omgivende kbh.ske
samfund, hvis åndsliv radikaliseredes i århundredets sidste fjerdedel. Alligevel blev hun, fordi hun menneskeligt var
bredere end den ideologi hun mente at bekende sig til - selv Georg Brandes holdt foredrag på hendes kursus - pioner
for et kulturelt og socialt fremskridt i pædagogikken. Uden overdrivelse kan man hævde at hun ændrede pigeskolens
formål fra lidt selskabelig dannelse til real undervisning og karakteropdragelse. - Med sin skole og sine ideer kaldte
hun en række betydelige mandlige undervisere frem, men mere væsentligt er at hun uddannede og ansatte et kuld af
energiske, særprægede og evnerige kvinder, fx Erna Juel-Hansen, Ida Falbe-Hansen, Ingeborg Simesen og Henrielte
Skram, som i hendes skole fik en livsgerning af betydning for generationer. Hendes virke har været en af de vigtigste
forudsætninger for århundredets kvindefrigørelse. 1903 opgav Z. sin ledelse af seminariet og 1905 ophørte hun at
undervise. 1908-09 kunne hun dog, i en alder af 82 år, vikariere under sin efterfølger, overbestyrerinde Henriette
Skrams sygdom, og endnu i marts 1913 deltog hun i lærerrådets møde.
Z. var forgudet på sin skole, nok også frygtet. Hun stillede store, undertiden også urimelige krav til sine
medarbejdere, men hendes myndighed var så selvfølgelig at ingen protesterede, og kneb det stod hun loyalt bag dem.
Hun ønskede at skolen skulle vokse i stilhed og deltog nødig i den offentlige debat. Om sit skolesyn udgav hun kun
to små pjecer: Om den kvindelige Uddannelse her i Landet (særtryk af Fædrelandet og Vor Ungdom), 1873 og
1883. Men da en anonym "Spectatrix" (Johanne Luise Heiberg) 1859 i Ugentlige Blade angreb pigeskolerne for at
gøre borgerskabets døtre til ,.smaa Soldater i det quindelige Emancipations-Regiment" tog hun stilfærdigt men djærvt
til genmæle, mest for at opmuntre kolleger og medarbejdere til ikke at lade sig slå ned af ubillig kritik. Z. var en
særpræget skoleleder, skåret efter større mål end gennemsnittet.

Om Natalie:

• Plejebarn: hos D.F. Eschricht, 1838, Kbh.

• Hun gik i skole Døtreskolen af 1791 i Kbh.

• Hun var ansat hos privatlærerinde bl.a. Hos familien i Barrit præstegård 1842-1849 i Jylland.

• Studie: A.Beyers & E.Bojsens Højere Dannelsesanstalt for Damer, 1849, Kbh.

• Hun tog eksamen fra intitutbestyrerinde den 1851 i Kbh.

• Hun var ansat hos institutbestyrerinde 1852-1877 i Kbh.

• Hun arbejdede som leder af N.Zahles Kvindeseminarium 1862-1877 i Kbh.
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• Hun arbejdede som leder af Zahles skole 1877-1903 i Nørrevold.

Rasmus Hansen Bøttger blev født den 28 Sep. 1806 i Kbh., blev døbt den 16 Nov. 1806 i St.
Petri Kirke, Kbh., døde den 6 Jul. 1884 i Havnegade, Horsens i en alder af 77 år, og blev
begravet den 10 Jul. 1884 i Barrit.

Notater:   Rasmus Hansen Bøttger blev født den 28 Sep. 1806 i Kbh., blev døbt den 16 Nov.
1806 i St. Petri kirke, 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 26-årige 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, deriblandt 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)).
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 ikke formået "at afkaste det ængstelige, forsagte og
indesluttede Væsen" overfor "min gode, venlige Onkel og særlig ikke overfor hans Hustru", så 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
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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 fra cand. theol. den 1831 på Københavns 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, datter af Friderich Christian Schmidt og Christine Margrethe
Roedsted, den 26 Okt. 1834 i Barrit.
Eleonora blev født i Feb. 1813 i Barritskov, blev døbt den 24 Feb. 1813 i hjemmet fremstillet 4 Jun, døde den 8 Feb. 1875 i
Barrit præstegård i en alder af 62 år, og blev begravet i Barrit. Årsagen til hendes død var Lungebetændelse. Et andet navn
for Eleonora var Nora. Deres børn: Alvilda Lovise, Frederik, Christian, Sophus, Emil, Carl Eduard, Laura, Anna Christine,
Rudolph Theodor og Petra "Mimi".

Ægteskabsnotater: KB Barrit copulerede 1834, opsl. 159:
26 Octbr. Velærværdige og høilærde Pastor Bøttger til Barrit og Vrigsted Menigheder.
Velædle og agtbare Jomfru Eleonora Christine Schmidt paa Barritschou.
Forlovere Hr. Forvalter Schmidt paa Barritschou og Doctor Müller i Barrit Præstegaard.

Om Rasmus:

• Han tog eksamen fra cand. Theol. Den 1831 på Københavns Universitet.

• Han var ansat hos præst 1834-1883 i Barrit.

• Han gik på pension 1883 i Horsens.

Rasmus blev gift med Eleonora "Nora" Christine Schmidt, datter af Frederik Christian
Schmidt og Christine Margrethe Roedsted,  den 26 Okt. 1834 i Barrit. Eleonora blev født i
Feb. 1813 i Barritskov, blev døbt den 24 Feb. 1813 i Hjemmet Fremstillet 4 Jun, døde den 8 Feb.
1875 i Barrit Præstegård i en alder af 62 år, og blev begravet i Barrit. Årsagen til hendes død var
Lungebetændelse.  Et andet navn for Eleonora var Nora. Deres børn: Alvilda Lovise, Frederik,
Christian, Sophus, Emil, Laura, Carl Eduard, Anna Christine, Rudolph Theodor og Petra
"Mimi".

Parnotater: KB Barrit copulerede 1834, opsl. 159:
26 Octbr. Velærværdige og høilærde Pastor Bøttger til Barrit og Vrigsted Menigheder.
Velædle og agtbare Jomfru Eleonora Christine Schmidt paa Barritschou.
Forlovere Hr. Forvalter Schmidt paa Barritschou og Doctor Müller i Barrit Præstegaard.

Alvilda Lovise Bøttger blev født den 15 Nov. 1836 i Barrit, blev døbt den 16 Nov. 1836 i
Hjemmet, Fremstillet 19 Apr, døde den 28 Aug. 1918 i Kbh. i en alder af 81 år, og blev
begravet på Assistens Kirkegård, København. Et andet navn for Alvilda var Alvilda
Levinsen.

Notater:  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 forældrenes 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
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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 faderens
kapellan Ludvig 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 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 iøvrigt 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."
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Alvilda blev gift med Anton Levinsen, søn af Henrik Nielsen Levinsen og Ane
Kirstine Sørensen,  den 28 Apr. 1857 i Barrit Kirke. Anton blev født den 13 Dec. 1819 i
Holbæk Ved Randers, blev døbt den 19 Dec. 1819 i Hjemmet, Fremstillet  26 Mar 1820,
døde den 7 Apr. 1897 i Kbh. i en alder af 77 år, og blev begravet på Assistens Kirkegård,
København.  Et andet navn for Anton var Anton Peter Nicolaj Levinsen. Deres børn:
Lorents Johannes, Sophus, Eleonora "Nora," Agnete Marie, Mary Vingfrida  og
August.

Parnotater: KB Barrit copulerede 1857, opsl. 232:
d: 20de Marts
Ungkarl Anton Peter Nicoali Levinsen, Godsforvalter paa Rosenvold. 37 Aar.
Jomfru Alvilda Louise Bøttger af Barrit Præstegaard, 20 Aar.
Forlovere C. Givskov [skovridder Christian i Stouby sogn] og Gerdhard Carstens

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.

Om Anton:

• Han findes i logerende hos broderen Jens Levinsen folketællingen 1834 i Hørsholm.

• Han blev konfirmeret i 1834 i Hørsholm.

• Han tog eksamen fra fra universitetet som dansk jurist den 1839 i København.

• Han findes i kontorist hos godsforvalter Jens Chr. Jensen folketællingen 1840 i Gisselfeld, Ringsted, Sorø Amt.

• Han var ansat hos godsforvalter 1841-1881 på Rosenvold Gods.

• Han gik på pension 1881 i Kbh..

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.

Sophus Levinsen er 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
Levinsen.

Notater:  Uddannelse som forretningsmand - bl.a. hos købmand Fog i Horsens. Til
London 1880. Grosserer i Paris 1882, flyttet til Brüxelles 1921. Dyrkede ved siden
af sin forretningsvirksomhed malerkunsten der på hans gamle dage blev hans
hovederhverv.

Fotos, bl. a. familiebillede med konen og de to døtre.

Min søster Helle besøgte hans efterkommere i 1952, og hun har skrevet hjem om
besøget:
"I går eftermiddag tog jeg til Avenue de Segn til Freda Morel [yngste datter]. De var
som sædvanlig mægtig søde og gæstfri mod mig. Hendes mand [Philip Morel] var
hjemme og de stod lige og skulle bile ud at besøge Denise [Desnault, søn af
Madelaine], der som bekendt venter nr. 5 barn. M. Desnault har købt et pragtværk
af en villa udenfor Paris. - Jeg blev jo inviteret med. Vi kørte gennem Boulogne-skoven til et vidunderligt sted ude
på landet. Der hører park med drivhus og tennisbane til paladset. De 4 drenge har hver sit værelse plus
gæsteværelser til eventuelle kammerater. Freda viste mig rundt, og jeg har aldrig set mage til overdådighed! Der er
da også 2 piger i sving for at holde det. Soveværelset var en drøm, og Freda sagde, at det var åbenbart trop
comfortable. Den mindste dreng kan ikke gå endnu, kun 1 år, den næste er lige fyldt 3, henrivende mørkebrunøjede
unger. Madelaine [Ledanseurs, ældste datter] og hendes mand var der også, vi havde en herlig dag. Kl. 9 var vi
tilbage i Segur, hvor jeg spiste middag med familien Morel. Det er meget trist med Francoise [ukendt af mig]. Hun
har været dødssyg og skal endnu hvile i sin seng det meste af dagen. Freda er ikke lykkelig, hun er endnu mere
rastløs nu efter at hun har været i New York med Jean [hendes søn]. Og stakkels Jean! Nervøs og tynd og med
hovedet tæt besat af store filibumser. De har konsulteret 20 læger rundt omkring, men lige meget hjælper det. M.
Morel er en lille fed ikke særlig sympatisk herre. Det er mit indtryk, at det er et ret uharmonisk hjem. Ledanseurs'
lader til at have det meget bedre. Deres anden datter, Margurite [datter af Madeleine] er gift med en tegner, som
vist ikke sidder særlig godt i det. Det er en forskel fra søsterens forhold. - I morgen skal jeg spise frokost med
Francoise 1 time, så skal hun hvile, ligeså på onsdag. Hun var meget glad for at jeg skulle komme, og det passer
udmærket for mig. Freda og Madelaine er stærkt optagede damer."
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Om Sophus:

• Han blev uddannet ved handelsmand hos Chr. Fog i Horsens.

• Han findes i handelsbetjent folketællingen 1880 i Kbh.

• Han arbejdede som forretningsmand i Paris.

• Han arbejdede som forretningsmand i Bruxelles.

• Han arbejdede som kunstmaler.

Sophus blev gift med Marguerite Emilie Decam, datter af Antoine Pierre Decam
og Antoinette Elodia Toustain,  den 1 Mar. 1893 i Paris. Marguerite blev født den 3
Nov. 1867 i Colombes, Frankrig. Deres børn: Madeleine Louise og Henriette
Freda.

Madeleine Louise Levinsen er født den 6 Feb. 1894 i Paris og døde den 4 Jan.
1955 i Paris i en alder af 60 år.

Madeleine blev gift med Lucien Charles Georges Ledanseurs. Lucien er født
den 28 Mar. 1882 i Paris og døde den 4 Maj 1955 i Paris i en alder af 73 år.
Deres børn: Denise, Maurice Henri Claude og Marguerite Lucienne.

Henriette Freda Levinsen blev født den 1 Jul. 1896 i Ruieil, Frankrig.

Henriette blev gift med Philip Joseph Louis Paul Morel. Philip blev født den 2
Mar. 1897 i Libourne, Frankrig. Deres søn: Jean Geoges Dominique.
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Eleonora "Nora" Levinsen er født den 28 Nov. 1860 på Rosenvold og døde den
22 Jul. 1947 i Gråsten i en alder af 86 år. Andre navne for Eleonora var Nora og
Eleonora Kirstine Levinsen.

Eleonora blev gift med Ludvig Oscar Faber, søn af Johannes Christian Faber og
Bartholine Guldberg,  den 30 Maj 1881 i Kbh. Ludvig er født den 17 Feb. 1855 i
Aarhus og døde den 26 Dec. 1928 i en alder af 73 år. Deres børn: Anton, Bartholine
"Bibi" Guldberg, Johannes Guldberg, Sophie Guldberg, Otto Guldberg, Svend
Guldberg og Aage Guldberg.

Om Ludvig:

• Han tog eksamen fra cand theol den 1877.

• Han var ansat hos kapellan hos Rasmus Hansen Bøttger 1879 i Barrit.

• Han var ansat hos sognepræst 1884 i Gerding.

• Han var ansat hos sognepræst 1887 i Øster Alby.

• Han var ansat hos sognepræst 1899 på Refsnæs.

• Han gik på pension 1916.

Anton Faber er født den 20 Mar. 1882 og døde den 27 Feb. 1962 i en alder af 79
år.

Om Anton:

• Han blev uddannet ved cand jur 1907.

• Han arbejdede som overretssagfører i Gråsten.
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Anton blev gift med Gudrun  Thomasdatter Rørdam den 20 Jul. 1909.
Ægteskabet endte med skilsmisse. Gudrun blev født den 7 Feb. 1877. Deres
børn: Eva og Gudrun Ragnhild.

Anton blev derefter gift med Ellen Gunder den 11 Dec. 1925 i Haderslev. Ellen blev født den 28 Nov. 1898.
Deres børn: Gunver Ingefred, Harald og Bjørn Olav.

Bartholine "Bibi" Guldberg Faber er født den 14 Feb. 1885 i Gjerding og døde
i 1960 i en alder af 75 år. Et andet navn for Bartholine var Bibi.

Bartholine blev gift med Ejnar Frederik Carl Kiilerich, søn af Alfonse
Rudolf Baldur Kiilerich og Anne Marie Dreyer,  den 22 Aug. 1909 på
Refsnæs. Ejnar er født den 14 Mar. 1876 og døde i 1958 i en alder af 82 år.
Deres børn: Niels, Marie Alvilda, Poul, Svend, Vagn, Aage, Gerda, Ebba
Eleonora, Elisabeth, Hans Bartholin, Ellen Agnete, Viggo Ejnar og Otto
Guldberg.

Om Ejnar:

• Han var ansat hos sognepræst i Skærbæk.

Johannes Guldberg Faber blev født den 28 Feb. 1889.

Johannes blev gift med Jensine Nielsen. Jensine blev født i 1893. Deres datter: Karen Guldberg.

Sophie Guldberg Faber blev født den 21 Apr. 1891.

Sophie blev gift med Henriksen.

Otto Guldberg Faber er født i Jul. 1893 og døde den 8 Feb. 1972 i en alder af 78 år.

Om Otto:

• Han var ansat hos værkmester.

Otto blev gift med Marie Andersen. Ægteskabet endte med skilsmisse. Marie blev født den 8 Okt. 1897. Deres
børn: Arne Guldberg, Henning Guldberg og Torben Ole Guldberg.

Otto blev derefter gift med Marie Nygaard Hansen. Marie blev født i 1915.

Svend Guldberg Faber er født den 14 Aug. 1897 i Øster Alling, Pr Auning og døde i 1961 i en alder af 64 år.
Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Om Svend:

• Han var ansat hos maskinmester.

Aage Guldberg Faber er født den 14 Aug. 1897 og døde den 2 Nov. 1965 i en alder af 68 år.

Aage blev gift med Edel Meinertz. Edel blev født i 1897. Deres børn: Hugo Oscar Guldberg, Eddie Marie
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Guldberg og Frank Josef Guldberg.

Agnete Marie Levinsen 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.

Notater:   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 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
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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.

Om Agnete:

• Hun blev tilsluttet Indre Mission 1895.

Agnete blev gift med Jens Christensen Thorborg, søn af Christen Nielsen
Thorborg og Ane Jensdatter,  den 10 Sep. 1880 i Stouby Kirke. Jens blev født
den 23 Mar. 1850 i "Thorborg", Barrit, blev døbt den 25 Mar. 1850 i Hjemmet,
Fremstillet I Barrit Kirke 20 Maj, døde den 5 Apr. 1932 på St. Josephs Hospital,
Kbh. i en alder af 82 år, og blev begravet på Gentofte Kirkegård, Urne I
Familiegravstedet.. Deres børn: Astrid "Adda" Eleonora, Holger, Frederik "Bror,"
Alvilda "Vivi," Johs. og Carl Gustav "Dedde".

Parnotater: 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."

KB Stouby copulerede 1880, opsl. 28:
d: 10 September:
9 Ungkarl, prak: Læge Jens Christensen Thorborg; 30 Aar af Barrit.
Agnete Marie Levinsen; Datter af Godsforvalter Levinsen i Stouby, 18 3/4 Aar.
Forlovere: R. Bøttger & Levinsen

Om Jens:

• Student: 1869, Horsens Lærde Skole.

• Han tog eksamen fra cand. Med. Den 1876 på Københavns 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 hos distriktslæge Dec. 1904 i Hornsyld.

• Han arbejdede som kredslæge 1915-1920 i Bjerre-Hatting.

• Han gik på pension 1920 i Gentofte.
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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.

Notater:   Faster Adda blev født kort efter flytningen til Hornsyld. Hun blev
undervist privat og fik ikke megen regulær uddannelse. Hun mødte Frederik
Balle, da han i 1901 var hjemme i Danmark og holdt foredrag i Hornsyld. De
blev forlovede, men han måtte tilbage til Grønland, mens hun fik et midlertidigt
job på Diakonissestiftelsen i Kbh. Den lange vinter, hvor der ingen båd gik, så
de på samme tid på den samme stjerne. Året efter kom han tilbage, og de blev
gift i Tårbæk kirke. De fik deres første hjem i Lichtenau, Sydgrønland. Og de
forblev i Grønland til 1925. Efter hjemkomsten til Danmark boede de i en
lejlighed på Østerbro, og siden fik hun en lang enkestand i huset på C. L.
Ipsensvej i Gentofte, hvortil hun flyttede efter Frederiks død 1939. - Det var
min opgave som dreng at følge hende hjem, når hun havde været på besøg på Udsigten, hvor vi boede.
Far skriver: "Ada var Frederik Balle en fuldgod hustru. Hun fødte ham alle de børn, han kunne ønske sig og
støttede hans arbejde på bedst mulig måde. Ikke sådan at forstå, at hun organiserede og ledede
bibelkredsarbejde o.l. Nej hendes indsats lå på det rent medmenneskelige plan med indbydelse af besøgende
til kaffedrikning og passiar. Hun respekterede sin mands gejstlige aktiviteter, når han holdt sine ikke alt for
beåndede prædikener eller drog ud for at omvende Grønlands sidste hedninger til kristendommen, og kunne
af fulde hjerte synge med på salmen: "Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes. Også ved os skal
der vej for dit åsyn beredes." Frederik Balle var en prædikant, der  - som dr. Bobé har udtrykt det - kunne
have gjort fyldest som hofpræst, men han var også i besiddelse af egenskaber, der gjorde ham til ven og
sjælesørger for de primitive grønlændere, hvis sprog han i sin grønlandske barndom havde lært at kende som
få danskere. For Adda stod han som den ideale præstemand, selv om han kunne forekomme hende lidt
omstændelig, hvilket undertiden førte til smårivninger, der dog ikke gjorde noget skår i den harmoni, der
prægede hjemmet.  C. L. Ibsensvej 5 blev, efter at Adda var flyttet dertil, mere end nogensinde et centrum
for familiens slægtninge og venner. Når hun eller mor fejrede fødselsdag, strømmede der så mange
gratulanter til, at stuerne dårligt nok kunne rumme dem. Vi på udsigten 28 boede så nær ved, at vi kunne
smutte derhen, når vi følte trang dertil, hvilket hyppigt skete. Ikke mindst Knud blev fine venner med faster
Adda og besøgte hende ofte, også efter at han var blevet gift. Adda var i det hele taget et sjældent
varmhjertet menneske, der på opofrende måde plejede mor på hendes gamle dage, og som efterlod et stort
savn, da hun måtte herfra."

Astrid blev gift med Frederik Balle, søn af Nicolaj Edinger Balle og
Kathrine Justine Fleischer,  den 28 Jul. 1902 i Tårbæk Kirke. Frederik blev
født den 26 Aug. 1871 i Godthåb, døde den 24 Jun. 1939 i Davidskirken, Kbh i
en alder af 67 år, og blev begravet den 27 Jun. 1939 på Gentofte Kirkegård.  Et
andet navn for Frederik var Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Balle. Deres
børn: Nicolai Edinger, Agnete Marie "Nete," Knud Erik, Anna Sophie
"Trysse" og Kaj Jens "Bodda".

Parnotater: KB Lyngby/Tårbæk 1902 opsl. 151:
Viet 28 Juli af Pastor Scheppelern i Kapellet. Taarbæk Kirke.
Ungkarl Nicolai Frederik Severin Balle, Missionær i Lichtenau i Grønland,
31 Aar gl. f. 1871 d. 26 August i Godthaabe i Grønland. Søn af afd.
Missionær og Seminarieforstander Nikolaj Edinger Balle i Godthaab i
Grønland og Hstr. Catherine Justine Fleischer, nu boende paa Sagavej 2,
Frederiksberg.
Pige Astrid Eleonoere Thorborg, Hornsyld i Jylland, 21 Aar gl. ,født 1881
d. 1ste Juni i Hornsyld. Datter af prakt. Læge i Hornsyld Jens Christensen Thorborg og Hustru Agnete Marie
Levinsen.
Forlovere: Odin Christensen, Professor, Frederiksberg og J. C. Thorborg, Læge, Hornsyld.

Om Frederik:

• Han blev uddannet ved cand theol 1897.

• Han var ansat hos missionær 1900-1901 i Frederiksdal, Grønland.

• Han var ansat hos præst 1909 i Godthåb, Grønland.

• Han var ansat hos seminarieforstander 1910 i Godthåb.

• Han var ansat hos provst for Sydgrønland 1908-1927 i Grønland.

• Han var ansat hos sognepræst 22 Jan. 1928 i Davidskirken, Kbh.
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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.

Notater: Student fra Horsens 1901, cand med 1908. Uddannelsespladser i Kbh
1908-10, - og som skibslæge i ØK fra jan. - jun. 1907. Reservelæge i Hjørring
1910-11, praktiserende læge i Hornsyld fra 1911 samt assisterende læge ved
amtssygehuset i Hornsyld 1911-15, overlæge sammesteds fra 1915.
Specialistanerkendelse (kirurgi) 1919.
Far skriver: "Holger var et såvel i åndelig som legemlig henseende vel udstyret
menneske, der i skoletiden klarede sine eksamener med gode resultater og
senere hen passsede sit studium som en smed og samtidig fulgte med i de
rørelser, der prægede den kristne studenterbevægelse. Interesseret i kunst og
litteratur var han også, mens politik og almindelige samfundsspørgsmål vel
måtte siges at ligge udenfor de områder, han beskæftigede sig med. Som ung læge uddannedes han videre på
arbejdspladsen, der ikke mindst gav ham lejlighed til at øve sig på det kirurgiske felt, hvad der skulle komme
ham tilgode, da han knyttedes til sygehuset i Hornsyld, hvis overlæge han blev i 1915. Som ægtemand var
Holger af den ubetinget stabile type, som far måske lidt myndig, men uden tvivl i den bedste hensigt, da han
så afgjort var besjælet af ønsket om, at hvert af hans 3 børn måtte få den uddannelse, der passede bedst for
dem. Som læge blev han overordentlig afholdt i alle kredse af befolkningen, idet patienterne var klar over
hans faglige dygtighed og hans vilje til uden persons anseelse at givet sit bedste til enhver, der henvendte sig
til ham. I det private liv fik han efterhånden nær tilknytning til egnens store gårde, hvor man lærte at
værdsætte hans selskabelige talenter, og hvor hans hustru også var velanskrevet i kraft af hendes djærve
væsen. Man kunne uden overdrivelse kalde Holger en kulturpersonlighed, en af de gode viljers mænd, der
øvede en betydelig indsats såvel inden for som uden for sit fag, og som i høj grad værdsattes for sine
personlige egenskaber. Men han brændte sit lys i begge ender og lagde derved grunden til den hjertesvaghed,
der til sidst skulle gøre det af med ham i en forholdsvis ung alder. Medvirkende hertil var det, at hans
sygehus i besættelsestiden blev beslaglagt af tyskerne, hvis gøren og laden her i landet var ham en kilde til
harme. Nogen tid før befrielsen måtte han lade sig indlægge på Rigshospitalet, hvor han døde netop i det år,
da tyskerne måtte give op og rømme de besatte områder. Selv havde jeg et godt forhold til Holger, men han
var altid for mig den store bror, som jeg aldrig kom i så nær kontakt med som med Frederik."

Om Holger:

• Han tog eksamen fra cand med den 1908 på Københavns Universitet.

• Han var ansat hos praktiserende læge og sygehuslæge 1911-1915 i Hornsyld.

• Han arbejdede som overlæge 1915 på Hornsyld Sygehus.

• Han fik lægebehandling for specialist i kirurgi 1919 på Hornsyld Sygehus.

Holger blev gift med Anna Boeck, datter af Oscar Valdemar Boeck og Julie
Caroline Christensen,  den 1 Apr. 1911 i Lønborg. Anna blev født den 15 Jul.
1883 på Skagen, døde den 14 Okt. 1949 i Odense i en alder af 66 år, og blev
begravet den 18 Okt. 1949. Deres børn: Agnete "Neter," Niels Boeck og Else
"Pims".

Parnotater: KB Lønborg, Ringkøbing amt 1911, opsl. 188:
Viet i Lønborg Kirke 1. April af Sognepræsten.
Ungkarl Doktor Holger Thorborg af Hjørring, født i Hornsyld By, Nebsager
Sogn. Forældrene: Distrikslæge Jens Christensen Thorborg og Hustru Agnethe
Marie f.Levinsen af Hornsyld.
Pige, Cand. Phil. Anna Boeck af Lønborg Præstegaard, født i Skagen 15 juli
1883. Forældrene: Provst Oscar Valdemar Boeck og Hustru Julie Caroline f.
Christensen af Lønborg Præstegaard.
Forlovere: Provst og Sognepræst Oscar Valdemar Boeck, Lønborg Præstegaard
og Distriks- og Sygehuslæge Jens Christensen Thorborg, Hornsyld.
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(1911)

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. Andre navne for Frederik var Bror og
Frederik Nicolaj Thorborg.

Notater:   Student fra Horsens med udmærkelse 1905, medicinsk kandidat
1912. Kandidat ved Sundby Hospital, Kbhs Amtssygehus, Blegdamshospital
og Kbhs Kommunehospital. Embedslægeeks. 1915, ansat ved seruminstituttet.
Blev her smittet af miningitis som han forskede i og døde 6. nov. 1918.
Far skriver: "Frederik var familiens lyseste hoved og ædleste skikkelse. Han
havde taget sine forældres bedste åndelige egenskaber i arv, men desværre ikke
deres robuste helbred, idet han allerede i ung alder blev angrebet af alvorlige
sygdomstilfælde, der nødvendiggjorde hospitalsophold og operation. Også
senere skrantede han, indtil han i 1918 ved sit arbejde på seruminstituttet blev
smittet af den sygdom, der medførte hans tidlige død. Som skoleelev og student
var han en et mønster på flid, og som kammerat og arbejdsfælle blev han meget
afholdt, stilfærdig og vennesæl som han var af væsen. Også til forældrene havde han det bedst tænkelige
forhold, fordi han udviklede sig på en så lovende måde og i sit korte liv holdt fast ved den kristne
livsopfattelse, der i så høj grad prægede hans hjem. Et par år efter at være blevet læge ægtede Frederik den
unge dygtige Margrethe, som han stemte fuldtud overens med og levede lykkeligt sammen med, indtil døden
kun godt 4 år efter skilte dem ad. De nåede at få to børn, men havde den sorg, at det første, Karen Margrete, i
spæd alder blev angrebet af en alvorlig sygdom, som hun dog lykkeligvis kom over. Efter at være blevet enke
måtte Margrethe gøre en indsats for at skaffe sig det nødvendige til livets ophold for sig og sine. Det kunne
hun ved at gøre brug af den lærereksamen, hun før sit ægteskab havde taget, og som skaffede hende
ansættelse først ved skolevæsenet i Helsingør, senere i Gentofte. Sidstnævnte sted byggede hun sig et hus,
som hun boede i, indtil hun efter forlængst at være afskediget fra lærergerningen tilsidst måtte tage ophold på
sygehjemmet i Ordrup. Her døde hun i 1977 under lidt triste forhold, da hun kun kunne færdes i kørestol og
måtte nøjes med et lille værelse, i hvilket der kun var plads til ganske enkelte møbler. Men sin gode forstand
bevarede hun højt op i årene."

Om Frederik:

• Han tog eksamen fra cand. Med. Den 1912 på Københavns Universitet.

• Han var ansat hos forskningslæge på Statens Seruminstitut.

(1911)

Frederik blev gift med Margrethe Gjørup, datter af Frederik Vilhelm
Gjørup og Andrea Cathrine Kjær,  den 25 Jun. 1914 i Herning. Margrethe er
født den 24 Maj 1888 i Herning og døde den 10 Jan. 1977 i Ordrup i en alder af
88 år. Deres børn: Karen Margrete "Mudde" og Jens Vilhelm.

Parnotater: KB Herning kirke opsl. 147:
Viet 25 Juni 1914 af Provst Gøtzsche i Kirken.
Ungkarl Frederik Nicolai Thorborg, født i Hornsyld, Nebsager Sogn 1887. 3.
April. Læge i Kjøbenhavn. Søn af Læge Jens Christensen Thorborg og Hustru
Agnethe Marie Levinsen af Hornsyld, Nebsager Sogn.
Pige Margrethe Gjørup, født i Herning 1888 24 Maj. Opholder sig i sit Hjem.
Datter af Apoteker Frederik Vilhelm Gjørup og Hustru Anna Cathrine Kiær af
Herning.
Forlovere: Frederik Vilhelm Gjørup fhv. Apoteker, Herning og J. Thorborg,
Distriktslæge Hornsyld.

Om Margrethe:

• Hun blev uddannet ved lærer.

• Hun arbejdede som overlærer i Gentofte.
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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. Andre navne for Alvilda var Eva Alvilda Thorborg, Vivi og
Farvi. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Notater:   Vivi (eller Farvi, som vi kaldte hende) undervistes privat og hjalp til i
huset, indtil hun i 1905 kom til Kbh, hvor hun boede i pensionat med sine to
ældre brødre og gik i en privat skole. Tog herfra præliminæreksamen. Var en tid
hjemme, men drog i 1911 til Godthåb, hvor hun tilbragte to år som lærerinde for
Addas børn. Efter hjemkomsten var hun i 1917 i huset hos baronesse Lercke på
Rohden. Tog efter fredsslutningen til Kbh, hvor hun tog
køkkenlærerindeeksamen fra Birgitte Berg Nielsens husholdningsseminarium.
Fik ansættelse på Danmarks geologiske Undersøgelser og senere på  Statens
Planteavlslaboratorium som videnskabelig assistent.
Købte i 1923 hus med far i Gentofte (Tjørnekrogen 6). Ingen af dem regnede med at gifte sig, men da far
alligevel forlovede sig, flyttede Farvi først til Ræveskovsbakken og senere til sin mor der havde hjælp behov
på C. L. Ipsensvej.
21. jan 1951 faldt hun på sit værelse og måtte tage sin afsked på grund af sygdom. Hun havde rystesyge og
talte dårligt. De sidste år boede hun på Kbhs Sygeplejehjem i Ordrup. Vores maghonireol er en arv efter
hende.
Far: "Vivi var et retsindigt og samvittighedsfuldt menneske, der i kraft af disse egenskaber fik sig mange
venner, selv om hun kunne synes lidt påståelig. Hun fik imidlertid allerede i ungdomsårene en løs nyre, blev
nervesvækket og prægedes fra omkring sit 30. år af en rystesyge, der blev værre med årene. Hertil kom
senere en apopleksi, der tvang hende til at tage sin afsked som førtidspensionist. Den uddannelse, hun havde
skaffet sig, svarede ikke fuldt ud til hendes stilling som videnskabelig assistent, og hun følte selv savnet af
ikke i faglig henseende at være på højde med arbejdsfæller, som hun lønningsmæssigt var ligestillet med. I
den tid hun og jeg boede sammen i Tjørnekrogen 6, Gentofte, kom vi godt ud af det med hinanden, idet vi
hver for sig erkendte fordelen ved dette fællesskab, der gjorde det muligt for os at holde en medhjælper, som
tog sig af husholdningen. Hun og Grete var også gode venner, skønt mit giftermål vel nok kom hende lidt på
tværs, da det medførte, at hun måtte flytte fra huset, som jeg nu overtog helt mod at udbetale hende den
part, hun havde i det. Hun kom i den kommende tid til at flytte meget omkring og fandt sig ikke nogen
ægtepartner, hvilket hendes legemlige svagheder også talte imod. Økonomisk var hun godt stillet også efter at
være pensioneret."

Om Alvilda:

• Hun blev uddannet ved køkkenlærer.

• Hun arbejdede som laborant, vidensk. Assistent i Kbh..

(1966)

Johs. Thorborg 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 Parkkirkegården, Lyngby.
Et andet navn for Johs. var Johannes Levinsen Thorborg.

Notater:  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.
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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 hvor de boede 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 grundlæggende 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
imidlertid gebærde sig anderledes, blot de opførte sig ordentligt, men han kunne blive voldsomt forbitret
hvis ikke de gjorde det. 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 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
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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 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. Jeg har skannet begge skrifter ind på min
hjemmeside.
Tegning af Helle, 1950. I min besiddelse.

Om Johs.:

• Han tog eksamen fra cand. Polit. Den 1920 på Kbhs Universitet.

• Student: 1914, Horsens Statsskole.

• Han var ansat hos Redaktionssekretær 1920-1942 på Finanstidende.

• Han var ansat hos landstingsassistent 1921 på Rigsdagen.

• Han var ansat hos Landstingssekretær 1942-1951 på Rigsdagen.

• Han var ansat hos medarbejder 1942-1951 på Finanstidende.

• Han var ansat hos Folketingssekretær 1951-1966 i Folketinget.

• Han gik på pension 1966 i Gentofte/Brede.

• Han boede 1969-1992 i Bredebo, Brede.
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(1968)

Johs. blev gift med Grete Fog, datter af Lauritz Bønnelycke Fog og
Karen Barfoed,  den 5 Jun. 1926 i St. Nicolai, Svendborg. Grete blev født den
23 Okt. 1903 i Horsens, blev døbt den 30 Dec. 1903 i Horsens, døde den 10
Mar. 1993 på Gentofte Amtssygehus i en alder af 89 år, og blev begravet den 16
Mar. 1993 på Parkkirkegården, Lyngby. Årsagen til hendes død var Kræft.  Et
andet navn for Grete var Grete Thorborg. Deres børn: Helle, Knud, Kjeld og
Karsten.

Parnotater: De blev gift Grundlovsdag - far havde nemlig fri for sit arbejde i
landstinget den dag. (Vielser St. Nicolaj 1926 findes ikke i AO)

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 mål-middelbaner, 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 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.
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Om Grete:

• Skolegang: mellemskoleeksamen, 1918, Ringe Mellem- Og Realskole.

• Hun rejste 1922 i England.

• Hun var ansat hos ung pige i huset 1922-1923 på Steensgaard, Langeland.

• Hun blev uddannet ved 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.

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. Et andet navn for Carl var Dedde.

Notater:   Carl Gustav voksede op som den yngste af børneflokken i Hornsyld
lægebolig. Han var en livlig dreng og sin fars kæledække. Efter
studentereksamen fra Horsens tog han til Kbh for at studere ligesom sine ældre
brødre. Han blev cand polyt 1924. Men forinden var han 1920 med ØKs M/S
Selandia i Østasien som "samfundshjælper". Efter en knebent bestået eksamen
fik han midlertidig arbejde som kontorassistent på Horsens straffeanstalt jun -
okt 1924. Var okt 1924 - maj 1929 ingeniør ved A/S Vølund, Kbh. Jun 1929 -
sep 1930 rådgivende ingeniør. Okt 1930 - feb 1932 indehaver af fabrik for
stålkonstruktion. Byggede bl.a. for National-Scalas, og led stort tab ved dettes
krak. Mar 1932-33 adm. direktør for A/S C. G. Thorborg, Nordisk Staalkonstruktion & Staallamelselskab.
Feb 1934-59 teknisk direktør for A/S C. G. Thorborg, Rustfri Staalmontage. 1938 tillige adm. direktør for
Dansk Tørlucerne, Biosic. Deltog under besættelsestiden i modstandsbevægelsen. Udførte efter krigen
entreprenørarbejde i Danmark og udlandet. Rejste i 1955 til New Delhi, hvor han blev teknisk direktør for
Hindustan Housing Factory Ltd.  Var derefter hjemme en tid, men bosatte sig i Kuwait, hvor han 1959-62
var teknisk direktør for Kuwait Steel Co. Arabien. Da tiderne blev vanskelige i Kuwait vendte han tilbage til
Danmark med sin 3. kone, hvor hun oprettede en skole for Mensendiecklærerinder, mens han 1964 fik
ansættelse ved DSB. Fra 1971 ved Vejdirektoratet, brokontoret.
Far skriver: "Carl Gustav havde efter hjemkomsten til Danmark flere sygdomstilfælde. Han havde i sine
yngre dage - til tider i hvert fald - tjent store penge, men brugte også mange. Mens han var gift med Gertrud,
havde de en tid mandlig tjener. På sine ældre dage tjente han kun til dagen og vejen. Han døde af en
leversygdom. Carl Gustav - i hjemmet altid kaldt Dedde - blev som søskendeflokkens Benjamin ikke så lidt
forkælet af far, særlig efter at han ved et uheld i et træskomagerværksted havde mistet synet på det ene øje.
Han voksede som vi andre op som et fromt barn, hvis indtagende ydre var ham et ekstra pluds. Den
pietistiske Ånd, som prægede hjemmet, bed dog ikke rigtig på ham, han fjernede sig fra dens idealer tidligere,
end jeg har gjort det, men på en så lidet udfordrende måde, at det heller ikke for hans vedkommende kom til
noget brud med hjemmet. I skoletiden klarede C. G. sig ligesom jeg igennem med et minimum af flid og tog
uden forsinkelse matematisk studentereksamen. Han havde derefter planer om at drage til Letland for
sammen med nogle kammerater at deltage i dette lands frihedskamp mod Rusland. Han fik dog ikke
mulighed for at realisere planerne om dette vovelige eventyr, som var nær ved at tage livet af hans gamle far.
I stedet for gav han sig så til at studere ved den polytekniske læreanstalt, ikke med iver, men dog med så
megen interesse, at han derved fik lagt grunden til en ekspertise, han senere oparbejdede på
jernkonstruktionernes og brobygningens område. Han var som student ikke nogen dydsdragon hverken i den
ene eller den anden retning, idet han - vennesæl som han var - hurtigt kom ind i et kammeratskab, der
virkede alt andet end fremmende på fliden og fik til følge, at han aldrig kunne få sine knapt tilmålte
lommepenge til at slå til. Allerede som student mødte C. G. den jævnaldrende jyske præstedatter Mette
Bjerre, der var kommet til København for at uddanne sig til skuespillerinde. Hun blev også optaget på det
kgl. teaters elevskole som elev af Gabrielsen, men uden at opnå andet derved end at komme til at optræde i
nogle småroller. Hun havde imidlertid et smittende lune, som Carl Gustav ikke kunne stå for, og som
bevirkede, at de i 1925 blev gift og stiftede et hjem, som - uden børn - holdt dem sammen i mange år under
mere end beskedne forhold, indtil han efterhånden kom til penge og kunne give noget ud, når han muntrede
sig med Mette og hendes musikglade søskende. Men desværre, Mette var ikke nogen sylfide som flere af de
andre ungmøer, han lærte at kende inden for den teaterverden, han netop gennem Mette var kommet i
forbindelse med. Særlig ballettens lette kavalleri tiltrak ham, og han gjorde her dyre bekendtskaber, som
efterhånden skulle slå Mette og hendes kreds ud. I besættelsestiden, da han gjorde en indsats som
frihedskæmper, blev han så betaget af den succesombruste soloballerina Gertrud f. Jensen, at han lod sig
skille fra Mette og i 1948 indgik ægteskab med Gertrud. Allerede under bryllupsfesten betroede en af
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gæsterne, medlem af frihedsrådet Aage Schoch, dog Grete og mig, at det ægteskab nok ikke blev af lang
varighed, hvilket også kom til at slå til. Efter få års forløb blev han igen skilt for i 1955 (26/2) at ægte Inge f.
Rasmussen, en tid gift van Hauen. Hun var datter af polarforskeren Knud Rasmussen, som C. G.
beundrede, men aldrig havde set. Dette ægteskab blev lykkeligt og varede ved til hans død. Han havde nu
løbet hornene af sig og blev ligesom hun en stabil ægtefælle takket være den beroligende indflydelse, hun
havde på ham. C. G. og jeg boede i Horsens samme sted, hvor vi faldt godt til og blev gode venner med vor
værtindes egne børn. Selv passede vi ikke videre godt sammen. Dertil var vi alt for forskellige. Dette kom
tydeligt frem, da vi som studenter kom til København. C. G. ville ikke bo samme sted som jeg, men fandt
sig sit eget pensionat og kom senere til at bo hos en fru Helver, der tog sig godt af ham. På vore gamle dage
kom vi bedre ud af det med hinanden end i ungdommen. Vi sås nu jævnligt og kunne hygge os sammen."

Om Carl:

• Han blev uddannet ved cand polyt 1924 på Polyteknisk Læreanstalt.

• Han var ansat hos a/s Vølund 1924 i Kbh..

• Han arbejdede som adm. Direktør a/s C. G. Thorborg Nordisk Stålkonstruktion 1932.

• Han arbejdede som teknisk direktør for C. G. Thorborg Rustfri Stålmontage 1934-1959.

• Han arbejdede som teknisk direktør for KuweitSteel Co. Arabien 1959-1962 i Kuweit.

• Han var ansat hos DSB 1964 i Kbh..

• Han var ansat hos Vejdirektoratet, brokontoret 1971 i Kbh..

Carl blev gift med Mette Jacobsen Bjerre, datter af Jacob Jacobsen Bjerre
og Ane Marie Berthelsen,  den 1 Aug. 1925 i Rødding, Viborg Amt.
Ægteskabet endte med skilsmisse. Mette er født den 21 Dec. 1899 i Søvind,
Gangsted Sogn og døde den 23 Okt. 1979 i en alder af 79 år. Parret var barnløst.

Parnotater: KB Rødding sogn, Viborg amt 1925, opsl. 302:
Viet 1. August i Rødding Sogn, Viborg Amt, af Valgmenighedspræst Bjerre i
Kirken.
Ungkarl Ingeniør i København Karl Gustav Thorborg, født i Nebsager Sogn 15
Juni 1899. Søn af Kredslæge Jens Kristensen Thorborg og Hustru Angente
Marie Levinsen af Gentofte.
Ugift Skuespillerinde Mette Jakobsen Bjerre i Rødding Sogn, født i Gangsted
Sogn 21 December 1899. Datter af Valgmenighedspræst (Sognepr.) Jakob
Jacobsen Bjerre og Hustru Ane Marie Berthelsen i Rødding Sogn.
Forlovere: Espen Retelsen, Assistent ved Udskrivningsvæsenet, København og
Johannes Thorborg, Cand. polit. Gentofte.

Carl blev derefter gift med Elena Dorey Gjertrud Jensen den 23 Jul. 1948.
Ægteskabet endte med skilsmisse. Elena blev født den 27 Apr. 1906, døde den 4
Apr. 2001 i en alder af 94 år, og blev begravet i Ejby ved Køge.  Et andet navn
for Elena var Elna Gertrud. Parret var barnløst.

Om Elena:

• Hun var ansat hos soloballetdanserinde på Det Kgl Teater.

• Hun arbejdede som sangerinde.
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Carl blev derefter gift med Inge Rasmussen, datter af Knud Rasmussen og
Dagmar Theresia Andersen,  den 27 Feb. 1955. Inge er født den 6 Mar. 1911 i
Kbh. og døde den 13 Nov. 1996 i Kbh i en alder af 85 år. Parret var barnløst.

Om Inge:

• Hun blev uddannet ved gymnastiklærerinde hos dr. Mensendieck i Los Angeles, USA.

• Hun arbejdede som Mensendiecklærerinde fra beg. af 40erne, leder 1970-78 i Kbh..

Mary Vingfrida Levinsen er 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.

Notater:  Fars onkel August blev født på Bøgely og flyttede som 14-årig i 1881 med
forældrene til Kbh, hvor han blev cand jur 1891 og fik bestalling som
overretssagfører med eget kontor i Nørregade. Han var medlem af
studentersangkoret. Efter faderens død 1897 boede han sammen med sin mor i
Bartholinsgade. Han administrerede hendes penge, men kom i gæld og forgreb sig på
dem. Det var mere som følge af naivitet end for vindings skyld. Det førte til retssag
og dom (Sag 1912), hvorefter han måtte deponere bestallingen og opgive sin
selvstændige virksomhed, men han blev boende sammen med moderen til hendes død
i 1918. Derefter lejede far et værelse hos ham, men han brød sig ikke om onklen.
Denne arbejdede på en vens sagførerkontor. Han var 60, da han omsider giftede sig
med en velstående veninde. Betty Kayser var datter af en kendt tømrermester der en
tid havde været rigsdagsmand. Brylluppet fejredes med en frokost hos mine
bedsteforældre på Ipsensvej, og det blev iflg. far "indledningen til et kortvarigt, men
relativt lykkeligt samliv mellem de to vel nok noget desillusionerede mennesker."

Om August:

• Student: 1885, Herlufsholm.

• Han blev uddannet ved cand jur 1891.

• Han var ansat hos fuldmægtig hos højsteretssagf. Fr. Zahle 1891 i København.

• Han arbejdede som overretssagfører 1898 i København.

• Dom: beskikkelse deponeret, 4 Mar. 1913.

August blev gift med Anna Betty Kayser, datter af Olaf Vilhelm Kayser og Nanna Monrad,  den 1 Mar. 1927 i
Gentofte Kirke. Anna er født den 9 Aug. 1884 og døde den 1 Jan. 1966 i en alder af 81 år. Parret var barnløst.
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Frederik Bøttger blev født den 9 Mar. 1838 i Barrit Præstegård, blev døbt den 9 Mar.
1838 i Hjemmet, Fremstillet 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. Han havde ingen kendte
parforhold og ingen kendte børn.

Notater:  Enægget tvilling med Chr. Bøttger som var tømrermester. Han blev udlært som
murersvend og besøgte derefter Kunstakademiets skoler. 1863-64 vandt han den store
sølvmedalje og arbejdede samtidig på N. S. Nebelons tegneskole. Senere tegnede han hos
H. Chr. Hansen og F. Meldahl, for hvem han var tilsynsførende ved opførelsen af
Navigationsskolen i Havnegade (1864-65). I forening med Dahlerup opførte han
Toldbodbygningen (1867-68) og Iselinge Hovedgaard. Derefter foretog han med
understøttelse af Staten og den Rejersenske Fond en udenlandsrejse til England, Tyskland
og Italien. Fra 1871 var han selvstændig arkitekt, dels i Kbh, dels paa Landet, og han
tegnede bl.a. niecen Natalie Zahles skole (1876-77) og Ballins ejendomme i
Nørrevoldgade, navnlig Nørrebrogade 44 fremhæves. I 1874 blev han ansat som
bygmester ved Burmeister & Wains arbejderes byggeforening. Og i perioden 1874-1903 tegnede han byggeselskabets
arbejderboliger: Katoffelrækkerne 1873-89, Humleby 1884-95 og byggeforeningshusene ved Svanemøllen
(Strandvejskvarteret/ Komponistkvarteret) 1892-1903.
Han arbejdede nært sammen med sin tømrerbror Christian. De var ugifte og delte husholdning sammen, indtil Chr. døde
1905. Senere tog Fr. sin brordatter, Agnes, som husholderske i huset. Hun havde været gift med den dømte morder, Poul
Hansen Vinding, men var blevet separeret 1911.

Om Frederik:

• Han blev uddannet ved murersvend.

• Han arbejdede som arkitekt.

• Han var ansat hos lærer i borgerlig byggekunst på Teknisk Skole i Kbh..

• Han tog eksamen fra arkitekt på Charlottenborg, København.

Christian Bøttger blev født den 9 Mar. 1838 i Barrit Præstegård, blev døbt den 9 Mar.
1838 i Hjemmet, Fremstillet 11 Juli, og døde i 1905 i Kbh. i en alder af 67 år. Et andet
navn for Christian var Peter Christian Bøttger. Han havde ingen kendte parforhold og
ingen kendte børn.

Notater:  Christian var enægget tvilling med broderen Frederik. De var begge ugifte og
boede og arbejdede sammen. Christian var uddannet tømrer, Frederik var startet som
murer, men havde videreuddannet sig til arkitekt. Det var afgjort Frederik der var
førerhunden. Det er næsten altid ham der ses som forlover ved brylupper og den slags.
Christian døde 15 år før broderen.

Om Christian:

• Han blev uddannet ved tømmersvend.

• Han arbejdede som tømmermester.
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Sophus Bøttger er 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. Han havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Om Sophus:

• Han arbejdede som sømand.

Jeg mener billedet forestiller den unge
student.

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. Han
havde ingen kendte parforhold og ingen kendte børn.

Notater: 
Emil var den eneste af sønnerne fra Barrit præstegård der tog studentereksamen.
Fra Horsens lærde skole drog han til  til Kbh. for at studere jura, men han fandt sig ikke
til rette og skiftede til filologi. Der er bevaret en del breve til storesøster Alvilda fra ham,
og det er tydeligt, at han savner interesse for studiet og omgang. Han keder sig.
Storebroderen Frederik som også var i København var til hans skuffelse optaget af sit
eget. Han kom på Gammel Strand hos kusinen Natalie Zahle, men hun havde travlt,
så det blev mest til samvær med hendes elever og kostgængere.  Det endte med, at
han tog sit eget liv på sin bopæl i St. Pedersstræde 49. Afskedsbreve til forældrene og
Alvilda er bevaret. 

Af pastor Blædels prædiken ved Emils Jordefærd d. 10. Mai 1861 i Kapellet ved
Frederiks Hospital:
 "Om end vort Hjerte fordømmer os, da er Gud større end vort Hjerte, og kjender alle
Ting" (1.Johs,3.20). Dette apostoliske Ord indeslutter i sig en uendelig Trøst for os. Det siger os, at den alvidende Gud
ikke blot kjender den Synd, som dybest skjuler sig i vort inderste Væsen, men at han ogsaa kjender den Frelsens Spire,
som skjuler sig dybt inde vore Hjerter maaske ukjendt for os selv.[----]
Saa mange Forhaabninger vare knyttede til denne unge Mands Liv. Han opvoxede i sine forældres Huus til Glæde og
Velsignelse for Fader- og Moder-Hjertet; de rige Evner, Herren havde betroet ham, den alvorlige Flid, hvormed han
indsamlede endog vidunderlige Kundskaber, det kjærlige Hjerte, hvormed han hang ved sit Hjem, ved Forældre og
Sødskende, den Anerkjendelse, han vandt overalt, hvor hans Kundskaber bleve erkjendte og hans Evner benyttede - Alt
syntes at vidne om en lys og en hæderlig Fremtid. Men en tungsindig og haabløs Aand udbredte sig over hans aandelige
Liv - og Mørket blev dybere og dybere, indtil han uden Haabets Lys træt og forfærdet sank sammen under den Byrde,
som trykkede ham. - "Om end vort Hjerte fordømmer os, Gud er dog større end vort Hjerte, og han kjender alle Ting" -
kjender ogsaa i sin Barmhjertighed de Lidelser, som denne unge Mand har gjennemkæmpet, saa store, saa forfærdelige,
at ingen iblandt os formaae at ahne dem, kjender ogsaa den legemlige Sygdom, som intet Menneske kunde kjende, der
nedbrød hans aandelige Kraft og Frimodighed, kjender ogsaa de mange Bønner, som hans ængstelige Hjerte opsendte til
ham om Hjælp og Frelse, kjender ogsaa den Frelsens Spire, som skjulte sig i hans inderste Væsen for hans eget syge og
omslørede Blik. Og var det ikke denne Gudfrygtighedens og Frelsens Spire, der brød frem i de Ord, hvormed han tog
Afsked - en saa rørende og bønfaldende Afsked med Forældre og Søskende -, naar han bad, "at Guds Aasyn maatte lyse
over dem", og naar han udtalte det Haab, "at Gud ikke blot vilde være de Stærkes men ogsaa de Svages Gud"? [-------]

Om Emil:

• Student: 1858, Horsens Lærde Skole.

• Studie: filologi, Kbh..

Laura Bøttger blev født den 29 Dec. 1842 i Barrit Præstegård, blev døbt den 30 Dec. 1842 i Hjemmet, Fremstillet 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. Hun blev aldrig gift og var
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barnløs.

Notater: Tvilling med Carl.

Passagerliste
LEAD Technologies Inc. V1.01

(1863)

Carl Eduard Bøttger blev født den 29 Dec. 1842 i Barrit Præstegård, blev døbt den 30 Dec.
1842 i Hjemmet, Fremstillet  19. April, og døde efter 1930 i Oneida, New York, USA.

Notater:  Carl var tvilling med Laura Bøttger. Han var som ung handelsbetjent hos min
mors farfar Chr. Fog i Horsens. Af et brev fra broderen Sophus 1861 fremgår det, at han
længtes efter større forhold, og 1863 udvandrede han til Amerika. Jeg har fundet ham på
passagerlisten for det gode skib "Bavaria" der afgik fra Hamborg og ankom til New York
16. feb 1863: "C.E. Bøttger, 20 år, male, merchant, Denmark". Der var 87 passagerer, her
iblandt 6 fra Danmark.
Hans bror, tømrermester Chr. Bøttger, har underskrevet et dokument fra dec 1884 på
hans vegne iflg. fuldmagt. Men forbindelsen med ham gik senere tabt, og familien fik
aldrig meddelelse om hans videre skæbne og død. Men han findes i to US-census 1925 &
1930 med sin hustru Lydie. De boede i Oneida, New York.

Om Carl:

• Han findes i handelsbetjent hos Chr. Fog folketællingen 1860 i Horsens.

• Han udvandrede 1863 fra USA.

• Folketælling USA: 1925-1930, Oneida.

Carl blev gift med Lydie i USA.

Anna Christine Bøttger blev født den 13 Dec. 1844 i Barrit, blev døbt den 27 Dec. 1844 i Hjemmet, Fremstillet  24
Feb, døde den 14 Apr. 1845 i Barrit Præstegård, og blev begravet den 19 Apr. 1845 i Barrit. Hun blev aldrig gift og var
barnløs.

Må vise Rudolph Bøttger

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.

Notater:   Rudolf Bøttger blev uddannet som landmand. Allerede som 22-årig købte han i
1870 gården Frodesdal i Lund, Tamdrup sogn, 10 km vest for Horsens. Det var en gård
som jeg ser omtalt tilbage i 1806, og den findes endnu 2008 og er på 70 tdr. land. Laden og
hestestalden angives at være opført af Rudolf Bøttger i 1872. Året efter etableringen som
gårdmand giftede han sig med præstedatteren Sophie Fischer. De fik 4 børn der blev
voksne, men han døde tidligt fra dem.

Om Rudolph:

• Han blev uddannet ved landbrugskandidat.

• Nygaards sedler: forvalter.

• Han arbejdede som proprietær 1871 på Frodesdal Ved Horsens.

Rudolph blev gift med Georgia Sophie Margrethe Fischer, datter af Ernst Christian Fischer og Frederikke Regine
Schmidt,  den 24 Sep. 1871 i Viby Kirke, Odense Amt. Georgia er født i 1850 på Fur, Viborg Amt og døde efter 1924.  Et
andet navn for Georgia var Sophie Bøttger. Deres børn: Eleonora "Nora," Alvilda Louise, Alvilda, Agnes Ingertha og
Christian.

Parnotater: KB Viby, Odense amt 1871 copulerede opsl. 92:6:
24de Septbr. i Kirken
Gaardeier Rudolf Theodor Bøttger af Frodesdahl, 22 Aar.
Frøken Georgia Sophie Margrethe Fischer, 21 Aar, Viby Prstgd.
Forlovere: Pastor Bøttger af Barrit og Pastor Fischer af Viby.

Eleonora "Nora" Bøttger blev født den 17 Okt. 1875 på Frodesdal Ved Horsens, blev døbt den 12 Jan. 1876 i
Hjemmet, Fremstillet 7 Jun 1876, og døde i 1946 i en alder af 71 år. Andre navne for Eleonora var Nora og
Eleonora Christine Therkelsen.

Eleonora blev gift med Theodor Therkelsen.  Deres søn: Frederik.

Parnotater: Plejeforældre for Noras søstersøn Rudolph Bøttger.
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Om Theodor:

• Han var ansat hos regnskabsfører.

Frederik Therkelsen er født i 1906 og døde i 1976 i Kbh. i en alder af 70 år.

Om Frederik:

• Han tog eksamen fra cand. Med.

• Han var ansat hos overlæge, professor på Rigshospitalet i Kbh..

Frederik blev gift med Else Walsøe den 4 Dec. 1943. Else blev født den 2 Jun. 1913 i Kbh..

Alvilda Louise Bøttger blev født den 24 Apr. 1878, blev døbt den 8 Jun. 1878 i Hjemmet, og døde den 10 Jun. 1878.
Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Alvilda Bøttger blev født den 7 Jan. 1880 på Frodesdal, blev døbt den 2 Feb. 1880 i Hjemmet, Fremstillet 4 Jul, og
døde den 14 Mar. 1968 i en alder af 88 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Om Alvilda:

• Hun blev uddannet ved handelsskoleelev.

• Hun var ansat hos kontorist hos Julius Rohm 1899 i Kbh.

Agnes Ingertha Bøttger blev født den 13 Jul. 1881 i Frodesdal, Tamdrup Sogn, blev døbt den 23 Okt. 1881 i
Tamdrup Kirke, og døde i Apr. 1924 i Kbh i en alder af 42 år. Et andet navn for Agnes var Varsø
(Navneforandring Bevilget 21 Jul 1913).

Notater:  Agnes Bøttger mistede sin far som 3-årig. Hun giftede sig 1907 med en mand af god familie som
imidlertid viste sig at være psykopat. Hun blev separeret fra ham 1911, før han 1912 blev dømt for brandstiftelse,
fosterfordrivelse og mord. Hun fik bevilget navneforandring til Varsø 1913. Sønnen Rudolf voksede op hos hendes
søster, Eleonora, der var gift med Theodor Therkelsen, og selv blev hun husholderske hos sin farbror, arkitekten
Frederik Bøttger, i dennes sidste tid.

Om Agnes:

• Hun var ansat hos telefonist, Hovedcentralen 1894 i Kbh.

Agnes blev gift med Poul Kring Hansen Vinding, søn af Lars Hansen Jørgensen og Ane Mette Poulsen Kring,
den 17 Apr. 1907 i St. Johannes Kirken, Kbh. Ægteskabet endte med skilsmisse. Poul blev født den 17 Apr. 1876 i
Boelskær og blev døbt den 15 Jun. 1876 i Vinding Kirke. Deres søn: Lars Rudolf Frederik.

Parnotater: KB Kbh St. Johannes 1907 viede opsl. 68:
17 April:
Ungkarl, Forpagter Poul Kring Hansen Vinding (f. 17. April 1876 i Vinding) Boelskjær v. Vejle. Søn af Gaardejer
Lars Hansen Jørgensen og H. Ane Mette Poulsen Kring.
Pigen Agnes Ingerta Bøttger (f. 13. Juli i Tamdrup) Vesselsgade 15A,2. Datter af afd. Proprietær Rudolf Theodor
Bøttger og Hustru Sofie Margrethe Georgia f. Fischer.
Forlovere: Lars Hansen Jørgensen Grdejer, Amtsrevisor, Boelskjær, Vinding Sogn.
Frederik Chr. Bøttger, Architekt, Sortedams Doss. 65A,2.

Om Poul:

• Han var ansat hos forpagter af faderens gård 1907-1910 i Vinding.

• Fængselsdom: livsstraf, 1914, Højsteret.

Lars Rudolf Frederik Vinding blev født den 26 Maj 1909 i Boelskær og blev døbt den 4 Jul. 1909 i Vinding
Kirke.

Christian Bøttger blev født den 3 Apr. 1883 på Frodesdal, blev døbt den 24 Jun. 1883 i Tamdrup Kirke, døde den
17 Dec. 1977 i en alder af 94 år, og blev begravet i Nebsager, Bjerre Herred. Et andet navn for Christian var Ernst
Christian Frederik Rasmus.



Melchior Bøttgers efterslægt 30

Udskrift fra Legacy

Om Christian:

• Han tog eksamen fra cand polyt.

Christian blev gift med Anna Louise. Anna blev født den 12 Okt. 1883, døde den 20 Okt. 1958 i en alder af 75 år, og
blev begravet i Nebsager.

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. Andre navne for Petra var Mimi
og Petra Marie Bohn.

Petra blev gift med Henning Marius Emanuel Bohn, søn af Tønnes Carl Christian Bohn og
Pouline Schlichtkrull,  den 12 Jun. 1877 i Barrit Kirke. Henning er født den 29 Maj 1849 og
døde i Jan. 1920 i en alder af 70 år. Parret var barnløst.

Om Henning:

• Han tog eksamen fra cand theol den 1873 i Kbh..

• Han var ansat hos huslærer hos gesandt og greve Molkte-Huitfeldt 1873 i Paris.

• Han var ansat hos kapellan hos Rasmus Hansen Bøttger 1877 i Barrit.

• Han var ansat hos residerende kapellan 1879 i Aarhus Domkirke.

• Han var ansat hos sognepræst 1887 i Næstved.
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(Intet efternavn)

Anna Louise, 30

Lydie, 28

Aggerholm

Abraham, 4

Adelaida Stillavina, 4

Andersen

Dagmar Theresia, 24

Marie, 13

Balle

Frederik, 16

Nicolaj Edinger, 16

Barfoed

Karen, 21

Bencke

Louisa Augusta, 5

Bennick

Anna Catharina, 2

Berthelsen

Ane Marie, 24

Bjerre

Jacob Jacobsen, 24

Mette Jacobsen, 24

Boeck

Anna, 17

Oscar Valdemar, 17

Bohn

Henning Marius Emanuel, 30

Tønnes Carl Christian, 30

Bøttger

Agnes Ingertha, 29

Alvilda, 29

Alvilda Louise, 29

Alvilda Lovise, 8

Anna Christine, 28

Carl Eduard, 28

Christian, 26, 29

Eleonora "Nora", 28

Emil, 27

Frederik, 26

Laura, 28

Melchior, 2

Peter Christian, 2, 3

Petra "Mimi", 30

Rasmus Hansen, 7

Rudolph Theodor, 28

Bøttger

Sophus, 27

Vilhelmine, 3

Carstensen

Dorothea Kirstine, 5

Christensen

Julie Caroline, 17

Decam

Antoine Pierre, 11

Marguerite Emilie, 11

Dreyer

Anne Marie, 13

Esmarch

Christine, 3

Faber

Aage Guldberg, 13

Anton, 12

Bartholine "Bibi" Guldberg, 13

Johannes Christian, 12

Johannes Guldberg, 13

Ludvig Oscar, 12

Otto Guldberg, 13

Sophie Guldberg, 13

Svend Guldberg, 13

Fischer

Ernst Christian, 28

Georgia Sophie Margrethe, 28

Fleischer

Kathrine Justine, 16

Fog

Grete, 21

Lauritz Bønnelycke, 21

Gjørup

Frederik Vilhelm, 18

Margrethe, 18

Guldberg

Bartholine, 12

Gunder

Ellen, 13

Hansen

Frederikke Marie, 2

Marie Nygaard, 13

Rasmus, 2

Henriksen

(Intet fornavn), 13

Holst

Christiane, 4

Jacobsen

Peter Wilhelm, 5

Wilhelmine Amalie Lovise, 5

Jensdatter

Ane, 15

Jensen

Elena Dorey Gjertrud, 24

Jørgensen

Lars Hansen, 29

Kayser

Anna Betty, 25

Olaf Vilhelm, 25

Kiilerich

Alfonse Rudolf Baldur, 13

Ejnar Frederik Carl, 13

Kjær

Andrea Cathrine, 18

Kring

Ane Mette Poulsen, 29

Ledanseurs

Lucien Charles Georges, 11

Levinsen

Agnete Marie, 14

Anton, 9

August, 25

Eleonora "Nora", 12

Henriette Freda, 11

Henrik Nielsen, 9

Lorents Johannes, 10

Madeleine Louise, 11

Mary Vingfrida, 25

Sophus, 10

Meinertz

Edel, 13

Melby

Christian Frederik, 5

Clara Ernestine Emile, 5

Monrad

Nanna, 25

Morel

Philip Joseph Louis Paul, 11

Nielsen

Jensine, 13
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Rasmussen

Inge, 24

Knud, 24

Roedsted

Christine Margrethe, 8

Rørdam

Gudrun  Thomasdatter, 12

Schlichtkrull

Pouline, 30

Schmidt

Eleonora "Nora" Christine, 8

Frederik Christian, 8

Frederikke Regine, 28

Sørensen

Ane Kirstine, 9

Therkelsen

Frederik, 29

Theodor, 28

Thillerup

Beate Wilhelmine, 2

Thorborg

Alvilda "Vivi", 19

Astrid "Adda" Eleonora, 16

Carl Gustav "Dedde", 23

Christen Nielsen, 15

Frederik "Bror", 18

Holger, 17

Jens Christensen, 15

Johs., 19

Toustain

Antoinette Elodia, 11

Vinding

Lars Rudolf Frederik, 29

Poul Kring Hansen, 29

Walsøe

Else, 29

Zahle

Christian Gottlieb, 3

Ernst Sophus, 3

Helga, 5

Natalie, 5

Per Gourt, 5

Peter Christian, 4

Villum Ditlev, 5


