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Forord

Udskrift fra Legacy

Levinsenslægten fra Gundestrup er grundigt udforsket. 1861 udgav præsten Carsten Levinsen en slægtsfortegnelse og knap
hundrede år senere fulgte ingeniør Carsten Levinsen op med en stærkt udvidet slægtstavle over Gundestrup-slægten Levinsen,
1958. Den er maskinskrevet, og der findes et eks. på Det kgl Bibliotek, Ny saml. 4472,4. Han skriver bl.a.:
"De efterfølgende slægtsoplysninger er en omskrivning og videreførelse af den i 1861 udgivne stamtavle over familien
Levinsen, hvilken så vidt vides er udarbejdet af min farfar pastor Carsten Levinsen, f. 1812 d. 1873. Oplysningerne har
vanskeligt kunnet samles som en fortsættelse af 1861 stamtavlen, da det vilde blive for uoverskueligt i dennes system, derfor er
stamtavlen med tilføjelser omskrevet efter et andet system, der forekommer undertegnede lettere at tyde. ..... Nærværende
arbejde gør ikke fordring på at være udtømmende, der er mange steder, hvor forbindelsen glipper, men skulle alt med, blev det
næppe nogensinde færdigt; jeg skriver derfor ned nu, hvad jeg har kunnet samle sammen og håber så, at yngre kræfter vil
fortsætte og føje til, hvor det tiltrænges."
En dattersøn, Peer Geert Nielsen f. 1952, har påtaget sig denne opgave ved at plotte morfaderens slægtsdata ind i det
netbaserede slægtsprogram Geni (http://www.geni.com/home) og ved at invitere den nutidige, og meget omfattende efterslægt
til at videreføre arbejdet.
Min far besøgte Carsten Levinsen i Ordrup og udvekslede slægtsoplysninger med ham. Jeg har desuden arvet en betydelig
mængde breve samt billeder i gamle albums. Mange af de afbillede personer kender jeg desværre ikke navnene på, men jeg har
kunnet bidrage med en del oplysninger og billeder til Geniprogrammet.
Jeg skal også nævne, at en sønnesøn af Søren Levinsen, Julius Levinsen, i 1942 sendte et fællesbrev til sine slægtninge med
slægtsoplysninger. Han skriver, at han har et omfattende slægtsarkiv med mere end 1000 breve. Det véd jeg ved ikke hvad der
er blevet af.
Nærværende efterslægtsberetning for Niels Levinsen, Gundestrup, er baseret på ovennævnte arbejder samt oplysninger fra
nettet, navnlig Arkivalieonline (KB) og de digitaliserede folketællinger (FT). Jeg har desuden i familiearkivet mange breve og
billeder i gamle albums. Men mange af de afbillede personer har jeg desværre ikke navn på. Beretningen er skrevet i
slægtsprogrammet Legacy. Sådan et computerprogram har sine egne love. Det kompilerer en række enkeltbiografier og egner
sig derfor ikke til fortløbende læsning. Desuden er det stereotypt i standardoplysningerne, og der forekommer gentagelser. Men
sådan er det med maskiner. Til gengæld kan det fremvise en meget betydelig informationsmængde.
 
 
Billedet på forsiden  er taget i Kbh 1892 da Sophus og Marguerite Levinsen var på besøg i Danmark fra Paris. Mine
oldeforældre Anton Levinsen og Alvilda f. Bøttger sidder i midten. F.v. datteren Agnete Thorborg (min farmor) siddende,
stående arkitekten Frederik Bøttger, Sophus Levinsen og siddende foran ham hans franske hustru Marguerite, August
Levinsen, Christian Bøttger og Petra Bohn f. Bøttger. Det var de familiemedlemmer der kunne samles i Kbh til lejligheden.
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Slægten Levinsen har ifølge Carsten Levinsen (den yngre) sit hjemsted i egnen sydøst for Randers
(Hørning og omliggende sogne) hvor den har levet i de sidste 300 år. Hvorfra navnet stammer vides
ikke med sikkerhed, men i fortegnelsen over personer der skulle betale ekstra skat nævnes en Levin
Christophersen, boende i Hørning sogn år 1700, og fra ham kan navnet stamme enten ved
familieforhold eller ved tjenesteforhold. På det første tyder, at Peder Levinsen lod sin 1. søn døbe
Levin og sin 3. søn Christopher, så det er nærliggende at mene, at Peder Levinsøn er søn af Levin
Christophersen. Det er imidlertid Peder Levinsens 2. søn, Niels Levinsen fra Gundestrupgaard, som
jeg har valgt at tage som udgangspunkt for nærværende efterslægtsberetning.
En nøgleskikkelse i min gren af slægtshistorien er sønnen Henrik Levinsen i Holbæk ved Randers.
Han var et lyst hoved, men vanskabt fra fødselen og blev derfor med gode menneskers mellemkomst
lærer og skoleholder. Han var gift med en from, enfoldig kone, og de fik ikke mindre end 10 børn
hvoraf 2 døde som små. Selv døde han af tyfus 50 år gammel i 1832 og efterlod sig en uforsørget
enke og hendes børn. De ældste var fløjet fra reden, men de små tog slægtninge sig af. Et flot
vidnedsbyrd om hvordan familien kunne fungere som netværk i en tid uden socialt forsørgelsesvæsen
af betydning. Drengene fik en uddannelse, og pigerne blev godt gift. Men selvfølgelig har det været
strenge tider, og der har været en psykisk arv som har ramt enkelte familiemedlemmer. Et af børnene,
Niels, var psykisk svag og begik selvmord i 1857, og min oldefar Anton udviklede en maniodepressiv
lidelse som gik i arv til hans datter Eleonora og enkelte af hendes efterkommere. Men der har været
opdrift i slægten, det står fast.
Af hensyn til nulevende efterkommere har jeg valgt kun at medtage fem generationer i denne
slægtsoversigt.
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Niels Pedersen Levinsen, søn af Peder Levinsøn og Margrethe Henriksdatter Lensch,
blev født i 1732, døde i Jun. 1795 i Gundestrup, Hørning Sg, Randers Amt i en alder af 63 år, og
blev begravet den 19 Jun. 1795 i Hørning.

Biografi:  Niels Pedersen Levinsens far  boede i  Fløistrup sydøst for Randers. Hans kone var søster
til Carsten Lensch (1707-58) der fra 1754 havde en gård i Gundestrup, Hørning sogn, i fæste. Carsten
Lenschs enke, Anna Elisabeth Høyer, afstod 1760 fæstegården til sin mands søstersøn, Niels
Pedersen Levinsen der frikøbte gården til selveje i 1786. Købsprisen var 1002 rd. og der var ved FT
1787 5 tjenestefolk, så den har været anseelig. Anna Elisabeth Høyer fik aftægt på gården. Hun
levede endnu ved FT 1787, 82 år gammel.
Aarslev-Hørning kirkebog melder om ham: "En sjælden Mand i Henseende til Retskaffenhed,
Menneskekjærlighed og Anstændighed. Han var almindelig agtet og vil savnes af mange." Præsten
Carsten Levinsen har i sine forarbejder til Levinsenstamtavlen fra 1861 skrevet: "N. P. Levinsen skal
have været en i sin Stand ualmindelig agtet Mand, og selv udenfor sin Stand nød han en sjælden
Agtelse. ... Baron Rosenkrands har fortalt mig, at hans Fader betragtede Levinsens Hus som et af
sine kjæreste Tilflugtsteder, og at han omgikkes ham med en underlig Ærbødighed, der endog
overgik til Rosenkrandses Børn." (Meddelt af sønnesønnen Carsten Levinsen).
 
Han var gift to gange:
1) Birgitte Kirstine Ring. 6 børn, heraf 2 dødfødte og 1 barn dødt som lille.
2) Ane Nielsdatter Bygballe. 10 børn hvor min tipoldefar Henrik var det femte. 2 døde som børn.
 
Selv døde han 63 år gammel. Foruden første kuld der var fløjet fra reden, efterlod han sig sin kun
42-årige enke og deres 9 børn. Aldersspændet mellem dem rakte fra tvillingerne Birgitte Kirstine og
Ane på 17 år til Mette Elisabeth på 1. 2 af børnene, Mette og Henrik, var skadet fra fødslen.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som fæster af Gundestrupgaard 1760 i Gundestrup, Hørning Sg,.

• Han arbejdede som selvejerbonde, Gundestrupstrupgaard 1786 i Gundestrup, Hørning.

Niels blev gift med Birgithe Kirstine Ring, datter af Niels Ring og Sofie Marie Jacobsdatter
Rise, den 10 Feb. 1760 i Lyngå Kirke. Birgithe blev født i 1732 i Organistboligen, Hørning, døde i
Okt. 1776 i Gundestrup i en alder af 44 år, og blev begravet den 14 Okt. 1776 i Hørning. Deres børn:
Charlotte Louise, Magrethe Sophie og Peder Nicolai.

Biografi:  Birgitte Kirstine var datter af organisten ved Den Hørningske Stiftelse og Hørning kirke,
Niels Ring. Stiftelsen og kirken er naboer og de blev begge finansieret ved testamentariske
bestemmelser af oberst og godsejer Hans Friis fra slutningen af 1690erne. Embedet som organist,
bogholder og skoleholder ved stiftelsen gik i arv i 3 generationer fra Niels til sønnen Anders og
sønnesønnen Niels Christian. Der bestod et nært forhold mellem organistfamilien og gårdfolket på
Gundestrupgaard, også efter Birgithe Kirstines tidlige død.

Charlotte Louise Levinsen blev født i 1756 og døde i 1827 i en alder af 71 år.

Magrethe Sophie Levinsen blev født i Dec. 1765 i Gundestrup, blev døbt den 27 Dec.
1765 i Hørning, og døde den 1 Aug. 1814 i Mariager i en alder af 48 år.

Magrethe blev gift med Lars Kårup.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand i Mariager.

Peder Nicolai Levinsen blev født i Dec. 1772 i Gundestrup, blev døbt den 27 Dec. 1772
i Hørning Kirke, og døde den 17 Nov. 1817 i Ørum, Mols i en alder af 44 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1787 som skriverdreng hos amtsforvalter Laurits Skjærbek  i

Skive.

• Nygards sedler: hører ved latinskolen, Viborg.

• Nygards sedler: præst, 1798, Øster Alling, PR Auning.

Peder blev gift med Inger Marie Hørning den 12 Sep. 1798 i Sorte Brødre, Viborg.
Parret var barnløse.

Niels blev derefter gift med Ane Nielsdatter Bygballe, datter af Niels Bygballe Hedegaard og
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Anne Pedersdatter, den 10 Jun. 1777 i Mejlby, Randers Amt. Ane blev født den 4 Aug. 1753,
døde den 23 Jan. 1830 i Randers i en alder af 76 år, og blev begravet den 29 Jan. 1830 i St. Mortens.
Deres børn: Birgitte Kirstine Nielsdatter, Ane Nielsdatter, Niels Nielsen, Mette Nielsdatter, Henrik
Nielsen, Levin Nielsen, Helene Marie Nielsdatter, Karsten  og Mette Elisabeth Nielsdatter.

Biografi:  Ane Nielsdatter fortsatte på gården og havde ved FT 1801 sønnen Niels på 22 til at hjælpe
sig. Mette på 21 var kronisk svagfør, og så var der Helene på 15. Desuden 3 tjenestefolk.
Tvillingerne Birgitte og Ane - opkaldt efter mandens to koner - har været ude at tjene, 19 årige
Henrik tjente til livets ophold som informator hos godsejer Ammitzbøll på Bjellerup Ladegaard.
Levin var på kontor i Ebeltoft, og den små Mette Elisabeth på 7 var i pleje hos organistfamilien Ring
på Den hørningske Stiftelse. Senere kom hun til storebror Levin, da han i 1814 havde etableret sig
som amtsforvalter i Ringkøbing.
 
7. okt 1808 udstedte Ane købekontrakt (endeligt skøde 14 jun 1810) til Niels hvorefter
Gundestrupgaard fra 1. nov 1809 skulle tilhøre ham for 4000 rd., ligesom den i 1787 var blevet
overdraget til hendes mand. Han skulle give hende ophold og bygge et hus til hende i haven. Her
boede hun, indtil hun på det sidste flyttede til datteren Helene Marie som nu var gift og hjemfaren i
Randers, og her døde hun 1830.

Birgitte Kirstine Nielsdatter Levinsen blev født i Mar. 1778 i Gundestrup, blev døbt den
25 Mar. 1778 i Gundestrup, døde den 4 Dec. 1839 i Randers i en alder af 61 år, og blev
begravet den 10 Dec. 1839 i St. Mortens, Randers.

Biografi:  Birgithe Kirstine var gift med Randerskøbmanden Niels Lund. Ved FT 1834
havde de hendes tvillingesøsters datter Ane Dienstmann i huset som jomfru, og desuden
broderen, skoleholder Henrik Levinsens Madsine som plejedatter. Han var død 1832 fra
hustru og adskillige uforsørgede børn. Ved FT 1840 var købmandsgården gået i arv til
deres ugifte søn Johannes, og begge piger var fulgt med.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1792 i Hørning Kirke.

Birgitte blev gift med Niels Peter Lund. Niels blev født i 1774 og døde før 1839 i
Randers. Deres børn: Johannes og Madsine.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand på Østergade 160 i Randers.

Johannes Lund blev født i 1820.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1840 som ugift købmand på Østergade 160  i

Randers.

• Han findes i folketællingen 1840 som vært for kusinerne Madsine Levinsen og
Ane Dienstmann  i Randers.

Madsine Levinsen blev født i Jan. 1824 i Holbæk Ved Randers og døde i 1901
i en alder af 77 år. Et andet navn for Madsine var Madsine Sophie Levinsen.

Biografi:  Madsine var den yngste af Henrik Levinsens børn og kun 8 år, da han
døde. Hun blev optaget i huset hos en faster og onkel, Købmand Niels Lund i
Randers og fortsatte efter plejeforældrenes død hos fætteren og plejebroderen
Johannes i købmandsgården. Ved FT 1845 var hun gouvernante hos Jørgen
Hansen på hovedgården Borchsminde i Bjerre herred. Hun giftede sig 1853 med
præsten Jacob Hansen. De var præstepar i Slesvig indtil efter krigen 1864 hvor han
blev afsat og derefter i Randers.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1834 som plejebarn hos købmand Niels Lund  i

Randers.

• Hun findes i folketællingen 1845 som guvernante hos godsejer Jørgen Hansen,
Borchsminde  i Bjerre Herred, Vejle Amt.

• Hun findes i folketællingen 1850 som logerende hos Søren Levinsen  i Aalborg.

Madsine blev gift med Jacob Hansen i 1853. Jacob blev født den 28 Sep. 1819
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i Sorø og døde i 1887 i Randers i en alder af 68 år.  Et andet navn for Jacob var
Peter Jacob Hansen. Deres børn: Jacob Henrik, Anna Kirstine, Peter Christian
Vilhelm og Holger Johannes.

Biografi: Jacob Hansen blev cand theol 1850. 1851 blev han ansat som diakon i
Grumtofte i Angel og 1856 præst i Gjelting sammesteds. Prøjserne afsatte ham
efter krigen 1864. Derefter blev han residerende kapellan ved Skt. Mortenskirken
i Randers.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved kandidat 1850.

• Han arbejdede som præst.

Jacob Henrik Hansen blev født den 10 Apr. 1854 i Gelting, Angel.

Anna Kirstine Hansen blev født den 25 Nov. 1855 i Gelting, Angel.

Peter Christian Vilhelm Hansen blev født den 10 Dec. 1858 i Gelting,
Angel.

Holger Johannes Hansen blev født den 27 Jan. 1860 i Gelting, Angel.

Ane Nielsdatter Levinsen blev født i Mar. 1778 i Gundestrup, blev døbt den 25 Mar.
1778, døde den 15 Jan. 1839 i Randers i en alder af 60 år, og blev begravet den 22 Jan. 1839
i St. Mortens.

Biografi:  Ane var tvilling med søsteren Birgitte Kirstine. Hun var gift to gange. Den første
mand døde tidligt fra kone og datter, men hun giftede sig igen, denne gang med en skipper
fra sin hjemegn, og de fik 8 børn. Ved FT 1834 sad hun enke med datteren fra første
ægteskab og en datter mere, begge ugifte. Hun ernærede sig som lysestøber.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1792 i Hørning Kirke.

• Hun findes i folketællingen 1834 som enke, lysestøber  i Randers.

Ane blev gift med Anders Sørensen Møller i 1797.  De fik en datter: Ane Marie.

Ane Marie Møller blev født i 1803.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1845 som logerende hos morbror, gårdejer Niels

Levinsen  i Gundestrupgård.

Ane blev derefter gift med Laurits Peter Ottesen Dienstmann, søn af Otte
Dienstmann og Magrethe Laursdatter, omk 1805. Laurits blev født i 1767 i Ørsted,
Rougsø, Randers Amt og døde før 1834. Deres børn: Andreas, Ane Margrethe, Anna,
Otto, Nicoline, Peter Nicolai, Johan Conrad og Mette Cathrine.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1787 som matros  i Ørsted, Rougsø Herred.

• Han arbejdede som skipper i Randers.

Andreas Dienstmann blev født i 1806.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1840 som ugift arbejdsmand  i Kbh.

Ane Margrethe Dienstmand blev født i 1808 i Thustrup, Aarslev, Randers. Hun
blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1845 som logerende hos morbror, gårdejer Niels

Levinsen  på Gundestrupgård, Hørning Sogn.
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Anna Dienstmann blev født i 1810. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Otto Dienstmann blev født i 1811 i Randers.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1845 som snedskersvend  i Kbh.

• Han findes i folketællingen 1855 som snedkermester  i Ordrup, Sokkelund.

Nicoline Dienstmann blev født i 1812 i Brandstrup/Vidum, Viborg Amt.

Peter Nicolai Dienstmann blev født i 1813.

Johan Conrad Dienstmann blev født i 1814 i Randers.

Mette Cathrine Dienstmann blev født i 1815 i Randers.

Niels Nielsen Levinsen blev født i 1779 i Gundestrup, blev døbt den 11 Apr. 1779 i
Hørning, og døde den 24 Jun. 1850 i Gundestrup i en alder af 71 år.

Biografi:  Gundestrupgaards arvtager. Han fik købekontrakt af 7/10 1808 og skøde af 14/6
1810 gården i Gundestrup overdraget fra 1/11 1809 for 4000 Rd. mod at bygge et hus i
haven til sin moder og give hende ophold.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som selvejergårdmand på Gundestrupgaard 1809 i Gundestrup, Hørning

Sg, Randers Amt.

Niels blev gift med Ane Kirstine Pedersdatter. Ane blev født i 1780 i Stånum, døde den
8 Jan. 1819 i Gundestrupgaard i en alder af 39 år, og blev begravet den 15 Jan. 1819 i
Hørning. Deres børn: Niels Nielsen og Knud Peter Nielsen.

Niels Nielsen Levinsen blev født den 6 Jan. 1811 i Gundestrup.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1826 i Hørning Kirke.

Knud Peter Nielsen Levinsen blev født den 21 Apr. 1813 i Gundestrupgård.

Biografi: Knud Peter ses hjemme på Gundestrupgaard i FT 1834-50.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1828 i Hørning Kirke.

• Han arbejdede som gårdmand i Fløjstrup By, Hørning.

Knud blev gift med Ane Sofie Andersdatter. Ane blev født i 1821 i Fløjstrup.

Niels blev derefter gift med Barbara Rasmusdatter, datter af Rasmus Pedersen, den
5 Sep. 1819 i Hatting. Barbara blev født i 1799 i Halling Sogn og døde den 17 Feb. 1873 i
Gundestrup. Hørning i en alder af 74 år. Deres børn: Carsten, Birgitte Kirstine, Rasmus
Peter, Anthon, Inger Helene og Frands.

Biografi: Barbara boede efter mandens død i 1850 i gårdens aftægtshus, og ved FT 1860
boede hun der med deres yngste søn Frands på 22 år.

Carsten Levinsen blev født den 25 Feb. 1823 i Gundestrup og døde den 14
Feb. 1888 i Gundestrup i en alder af 64 år.

Biografi: Det blev Carsten der overtog Gundestrupgaard efter faderen i 1850.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som gårdmand på Gundestrupgård i Gundestrup, Hørning Sg,

Randers Amt.

• Nygards sedler: enkemand, partikulier, 1888, Gundestrup.

Carsten blev gift med Severine Birgitte Jensen. Severine blev født i 1835 i
Essenbæk Sogn, Randers Amt.
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Birgitte Kirstine Levinsen blev født i 1824 i Gundestrupgård.

Rasmus Peter Levinsen blev født den 24 Jul. 1826 i Gundestrupgård.

Begivenheder i hans liv:
• Nygards sedler: gårdmand, Ølst, Randers Amt.

Anthon Levinsen blev født i 1832 i Gundestrupgård.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1880 som enkemand, nyder pleje hos broderen

Carsten  i Gundesrupgaard.

Inger Helene Levinsen blev født i 1834 i Gundestrupgård.

Frands Levinsen blev født i 1838, døde den 11 Sep. 1876 i Gundestrup i en
alder af 38 år, og blev begravet i Hørning. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:
• Nygards sedler: sindssvag, logi hos broderen Carsten, Gundestrup.

Frands blev aldrig gift og var barnløs.

Mette Nielsdatter Levinsen blev født i Sep. 1780 i Gundestrup, blev døbt den 10 Sep.
1780 i Hørning, og døde i 1814 i en alder af 34 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Mette var kronisk svagelig og led af slagtilfælde. Ved Ft 1787 var hun i huset hos
morbroderen, Mads Bygballe, men han døde, og 1801 var hun hjemme hos moderen. Hun
skal være død 1814, 33 år gammel, men ses ikke begravet i Hørning.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1795 i Hørning Kirke.

• Hun findes i folketællingen 1787 som logerende hos morbror Mads Bygballe  i Bygballe,
Hørning Sogn.

• Hun findes i folketællingen 1801 som "logerende" hos Niels Chr. Ring  i Hørning.

Henrik Nielsen Levinsen blev født den 31 Jan. 1782 i Gundestrup, Hørning, Randers
Amt, blev døbt den 28 Mar. 1782 i Hørning Kirke, døde den 8 Jul. 1832 i Holbæk Ved
Randers i en alder af 50 år, og blev begravet den 13 Jul. 1832 i Holbæk. Årsagen til hans
død var Tyfus.

Biografi:  Henrik Levinsen var vanfør fra fødselen, men en viljefast og begavet mand. Han
blev derfor degn og skoleholder.
Sønnen Carsten Levinsen har skrevet om sine respektive forældres hjem: "Han var født
af Bondeforældre i Gundestrup ved Randers, og skjønt han var en Gaardmandssøn, var
hans Barndomsomgivelser i Hjemmet ikke synderligt forskellige fra min Moders i
økonomisk Henseende; men medens Tonen i hendes var en inderlig, oprigtig Fromhed, var
der i hans mere end i en Bondefamilie usædvanlig Anstand og Værdighed, saa at Folk uden
for Bondestanden end ogsaa med en vis Glæde færdedes paa Lergulvet i Bondens Stue." .
 
Henrik har i en ansøgning oplyst flg. om sin opvækst og de første arbejdsår: "Aar 1782,
31/1 blev jeg født i Gundestrup By. Min Fader var Bonde, velsignet med en talrig
Børneflok. Forsynet berøvede os ham for tidligt, thi ved hans Død var de fleste af os endnu
uopdragne. Da Forsynet havde nægtet mig Førlighed til ved legemligt Arbejde at kunne
fortjene mit Brød, saa fandt jeg en ædelmodig Understøtter i min Morbroder, Quæghandler
Mads Bygballe, ved hvis Velgjerning jeg 13 Aar gammel kom til Aarhus, hvor jeg nød
Undervisning i 3 Aar hos daværende Sprogmester Lemmick i det tyske, franske og engelske
Sprog samt Historie og Geografi. Under mit Ophold i Aarhus blev jeg af Provst Bechmann
confirmeret i Domkirken 1/10 1797. Fra Aarhus blev jeg ansat som Lærer for Sognepræsten
Hr. Mørck's Børn i Giessing, i hans Tjeneste forblev jeg 1/2 Aar, da hans Død aarsagede
Familiens Adskillelse, og at jeg kom i Condition hos Proprietær Nielsen til Bjellerup
Ladegaard ved Randers. I 5 Aar forblev jeg i denne Tjeneste og underviste foruden hans
egne 4 Børn endnu et Par andre af Familien i Kristendom, Regning og Skrivning, det tyske
Sprog tilligemed Historie og Geografi. Aar 1803 var det min Bestemmelse at komme paa det
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Blaagaardske Seminarium ved København, hvor min Ansøgning med behørige Attester var
indgivet, og jeg alt havde Løfte om Optagelse; men ved min Velgjører Dr. Bredenfeldts
(Frisenborg) pludselige Død maatte jeg af Mangel paa Understøttelse opgive dette Haab.
Aaret 1804 kom jeg i Condition hos Capitain Ammitsbøll til Holbechgaard, hvor jeg i 5 ½
Aar underviste 6 til 8 Børn i Kristendom, Regning og Skrivning, Historie og Geografi samt
det tyske og franske Sprog. - Af denne min sidste Principal blev jeg Aar 1809 kaldet til
Degn og Skolelærer for Holbech og Udby Menigheder i Rougsø Herred, Randers Amt."
 
1807 havde han giftet sig, og i de følgende år kom der med 2-3 års mellemrum en lille ny.
Den tiende og sidste i 1824. 1819 frekventerede han Lyngby seminarium og opnåede her
karakteren "meget duelig". Denne eksamen havde ingen betydning for hans arbejde, men
bevirkede, at hans sønner kunne slettes af lægdsrullen med den begrundelse, at faderen var
seminarist. Han døde under en tyfusepidemi i Holbæk 1832.
Der findes ikke noget billede af ham, men sønnen Søren hvis foto jeg har skal have lignet
ham. Han omtales som et lyst hoved med en bestemt karakter og en fast villie, sådan at hans
åndsevner rigeligt opvejede legemets mangler.
 
Carsten Levinsen har videre beskrevet degnehjemmet i Holbæk: "Det var  -- et stort hus i
sammenligning med min Morfaders. Der var ikke blot Forstue og Spisekammer, Folkestue
og Familiestue, men Mælkestue og Pulterkammer og Storstue, foruden Skolestuen. Men
dermed er jeg nok ogsaa færdig med Storheden. Thi min Fader talte ofte om, at der ikke
var en hel Rude i hele huset, da han flyttede derind, og de 100 Rigsdaler, som han lånte af
Kaptajnens Kudsk til at bosætte sig for, skyldtes endnu denne ved min Faders død og blev
først betalt af hans Bo; og det øvrige lignede meget Bedstefaders hus.  Det hele faldt aldeles
ned af sig selv i stille Vejr over min Faders Eftermands, Eftermand og forunderligt var det,
at det havde kunnet staa saa længe, naar det blæste og regnede. Men det bliver endnu
levende for mig og er fuldt af mange Herligheder.  Der er i Dagligstuen Himmelsengen,
hvori min Fader og Moder fandt hvile, med dens blommede Omhæng; det udelukker ikke
Dagslyset, thi baade er det tyndt og gennemsigtigt i sig selv, og der er adskillige Smaahuller,
igennem hvilke der kan kigges baade indefra og udefra. Der er imellem Fodstykket af
Sengen og Bilæggerovnen den gamle Lænestol med Øreklapper på, som en gang havde haft
Betræk, men nu nøjedes med Lærredet, der smuldrede over Høunderlaget; den gamle
Lænestol, i hvilken det var så rart at sidde i Mørkningen, og i hvilken det var så rart at blive
klædt af og paa, naar det var koldt; men i hvilken man ogsaa maatte staa saa stille, da den
kun havde to og et halvt Ben og så let kunne vælte om, saa at man støtte eller brændte sig
paa Kakkelovnen, hvor Tøjet blev lunet. Der var Vuggen foran Himmelsengen, den gule
Vugge med de blaa Tulipaner paa hver sin Ende, i hvilken vi ti søskende havde sovet saa
sødt og drømt saa forunderligt og kastet Dynen af os i velbefindende og ildebefindende.
Der var Canapeen, den pæne Canapee, der vist engang havde gjort Tjeneste på et fint Sted
for længe siden, men nu havde mistet Glansen, der vel til nød kunne rumme tre Mand, men
nu, naar vi skulle læse om Aftenen og alle se ved et lille Tællelys, kunne udvides saa
vidunderligt, at vi alle kunne finde Plads der og sad da saa støttede ved hinanden og saa
varmede af hinanden, at det næsten var umuligt at holde sine Øjne aabne, og næsten
umuligt at nikke for hinanden.  Der var Bordet foran Canapeen, det runde Bord med
Egetræspladen; om hvilket vi, nogle siddende, andre staaende, - dels fordi der ikke var
Stole, dels fordi vi ikke kunne naa, naar vi sad, - langede til det ene fad med den herlige
søbemad, det runde bord, hvis to fløje kunne slåes ned, for at det ikke skulle spærre al
forbigang, og som da dannede en lille Stue under sig, i hvilken vi legede at komme
fremmede til hinanden eller at gaa i Kirke. Der var det bornholmske Stueuhr, hvis Skive vi
betragtede saa længsesfulde, efter at viseren snart skulle pege paa Spisetid, eller, naar vi sad
kæmpende med søvnen i Canapeen, paa Sengetid.  Der var det brune Egetræschatol med
Skabet over og Skufferne under, der i sig indbefattede Linnedsskab og Klædeskab og
Sølvskab og Urteskab og - Tvebakskab. Og der var Sengen, der tjente til Sofa paa den
modsatte Side af det runde Bord, naar dette var slaaet helt ud, Barnesengen, der vel kun var
bestemt til én, men ypperligt kunne rumme to, naar de sov, om de end laa lidt knebent, naar
de var vaagne. Så var der i den anden, den forreste Stue Slagbænken, den herlige
Slagbænk, en Træbænk, som Karlen og Pigerne sad paa, naar de spiste, og foran hvilken et
Bord rykkedes frem fra Væggen. Men denne Bænk havde den Egenskab, at Sædet kunne
slaaes op og krampes fast; og saa var der underneden en Skuffe med Sengeklæder og Halm,
og denne Skuffe kunne trækkes ud, og - nu kunne tre -, ja maaske fire magelig lægge sig i
skuffen og finde den dejligste hvile under én Dyne, naar de blot var ret søvninge. Ja, det
skete endogsaa, at der lavedes Hovedgærde i begge Ender, og Dynen kunne saa dække
endnu flere Personer. Der var fremdeles en Barneseng bag Døren ind til den forannævnte
Stue, og endelig var der lige overfor denne en Klap i Væggen, naar denne aabnedes, saa
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man atter en Seng, en slags Alkove, idet der uden paa Væggen var gjort en lille Tilbygning.
Dette var Tjenestepigens Seng.  Der var altsaa ikke saa stor en Forskel endda på min
Bedstefaders og min Faders Hus; thi de omtalte to Værelser var jo væsentlig Huset.
Storstuen benyttedes nemlig ikke uden til Stads, og som Gæsteværelse for Fremmede.
Mærkeligst var i den en Reol med nogle gamle Bøger, hvoriblandt en tysk Bibel med nogle
daarlige Afbildninger; og saa stod midt paa Gulvet i denne Stue, hver til sin tid, mine to
Brødres ligkister, ligesom og min Fader døde i denne Stue.  Men da min Fader foruden sine
egne Børn, havde Fremmede, dels fra Randers, dels fra Omegnen i Pension - og for én
saadan fik han i gunstigste Tilfælde 100, eller 80 Rdl. om Aaret for Logi, Kost og
Undervisning, - saa maatte der skaffes mere Plads. Der var nu mellem Storstuen og
Skolestuen en Trappe op til Loftet og omkring den et Rum, der benyttedes som Huggehus
og til Redskabers Opbevaring. Her blev et lille Vindue sat ind i Væggen til Haven, en Væg
opført, og nu var der det dejligste Værelse af Verden, hvori en Kakkelovn anbragtes og to
Senge, saa at mindst fire Personer her kunne have deres eget Værelse. Dette vil dog sige:
Soveværelse, thi til den daglige Gerning maatte alle nøjes med én opvarmet Kakkelovn.
Moder fortalte, at hendes Fader ved hendes Bryllup overlod min Fader en Fyrrefjæl, som
han netop havde, og hvoraf der blev gjort en Spand og en Balje. De troede, at dette var en
Gave til hendes Udstyr; men nogen Tid efter opførte Bedstefader ved en Afregning Fjælen
til en Værdie af 1 Rd. 6 Sk. Dette var al hendes Arv efter hendes Forældre.  Min Fader var
ikke bedre stillet; da hans Fader overdrog Gaarden til den ældste Søn, blev der holdt Skifte
og Børnenes Arv indestående i Gaarden; Faderbroder Levin forærede siden min Fader sin
Part, saa at han nu havde en dobbelt Arv. Men der blev aldrig betalt nogen Rente deraf, og
da Gaardens Ejer døde, og hans Enke i nogle Aar havde siddet ved den, solgte hun den til
sin Søn. Men førend dette kunne ske, bad hun om og fik af hendes Mands Søskende, og af
min Moder paa min afdøde Faders og paa sine Børns Vegne den Erklæring, at de frafaldt alt
Krav paa deres Arv. Og dermed var den Historie ude. [Ingeniør Carsten Levinsen har
imidlertid kunnet berigtige denne beretning udfra et bevaret dokument: Skolelærer Henrik
Levinsen har d. 24. jun 1810 kvitteret for en sum på  327 rigsdaler og samtidig givet afkald
på al yderligere fædrene- og mødrenearv, meddeler han].
Naar jeg saaledes, alt eftersom jeg har Tid og Lejlighed og faar Lyst, sætter Pen til dette
Papir, da er det ikke, fordi jeg mener, at det er mærkelige Personer, jeg taler om, eller
mærkelige Begivenheder, jeg beretter om. Paa en lille ukendt Plet, sker der sædvanlig kun
smaa Ting, og det bliver altid sandt: Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. Det var
Smaating i Stue og i Have ved Dam og paa Gade, i Skole og paa Mark, smaa glæder at lege
i Stuen, at plante og vande i Haven, at drage Træsko og Strømper af og smøge Benklæderne
op og saa vade i Dyndet i Bydammen ud til den store Sten midt i den, eller at glide på Isen
der eller rutche ned ad bakken i en slæde og så siden hele Aftenen at tørre de vaade
Strømper i Træskoene paa de frosne Tæer, der kløede ulideligt; og det var endnu mindre
Glæder at sidde hele den udslagne Dag i Skolen hos de mange Skolebørn i den kvælende
Luft, og saa endda om Aftenen at faa særlige Lection ned i Stuen; eller at røgte Kreaturerne
i Staldene om Vinteren og passe dem i Marken om Sommeren. Ja, havde det endda blot
været om Sommeren, men Forår og Efterår, naar Kulden peb ind igennem de fattige
Klæder, og stundom Regnen dryssede hele Dagen, saa der i halve Dage ikke var en tør
Trevl paa Kroppen. Dette var ikke synderligt glædeligt. Jo, én Dag om Aaret var der en stor
og glædelig Fest: Dagen efter Høstens Tilendebringelse, da vi, forsynede med Smørrebrød
for hele Dagen, gik i Bjergene, (den med Krat og Skov bevoksede Skraaning ned mod
Kattegat imellem Udbyhøj og Ingersslev) for at plukke Nødder, og saa naar vi engang en
Søndag Eftermiddag fik lov til at gaa ned til Randers Fjord for at bade os, eller endelig til at
besøge en og anden Slægtning.
De første bestemte Erindringer, jeg har bevaret fra min Barndom, er en lille Broders død, da
jeg var 5 Aar gammel; Pigerne vaskede Tøj ved Dammen, og vi legede paa Bakken og
kastede Smaasten ned i Dammen; med en af disse ramte jeg ham, saa at han græd, og da
han snart derefter blev syg, havde jeg en Forestilling om at være Skyld deri. Han var kun
tre-fire Aar, og vi var fire Brødre, der bar hans Kiste fra Naboen, hvor den blev gjort, hjem
i vor Stue.  Dernæst erindrer jeg at have skrevet 1818, og da jeg i dette Aar var 6 år
gammel, maa jeg vel den Gang være begyndt at skrive. Jeg ved kun, at jeg forundrede mig
over, at jeg altid, naar der blev lidt plads tilovers forneden på siden, saa skulde skrive disse
hemmelighedsfulde tal 1 saa 8 så 1 saa 8. Endelig er der et, som jeg ikke kan anvise nogen
bestemt Tid, men som maa være sket omtrent samtidig med hint. Jeg kunne, da jeg blev
ældre, et vers, der lyder saaledes:
          Ved Klokkens Slag
          Om Dommens Dag
          Og Døden jeg paamindes.
          Hjælp, Jesu sød,
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          I Liv og Død
         Min Lampe tændt maa findes.
Om Søndagen spiste Fader til Middag, naar han kom fra Kirke, og inden han med Præsten
kørte til Nabosognet; og atter naar her var Førsttjeneste, da naar han kom derfra, og inden
han gik i Kirke hjemme; naar de da kom kørende fra Annexsognet, ringedes der første
Gang til Kirke, og Maden skulle da være færdig. -- Nu kommer jeg fra Stuen ud i
Køkkenet, hvor Gennemgangen var til Haven, og lige som jeg kommer ud i Køkkenet, ser
jeg Moder staa der og røre i Gryden med en Ske. I det samme Øjeblik begynder
Ringningen, og Lyden slaar stærkt ned igennem Skorstenen i Køkkenet. Det ser ud for mig,
som om Moder bliver forskrækket for Lyden, thi hun slipper Skeen, folder sine Hænder og
siger dette Vers; men derpaa tager hun atter Skeen og rører. Jeg forstaar vel, at det ikke er
en Forskrækkelse, men har en Forestilling om at have overrasket hende, eller være blevet
Vidne til noget, som ikke angaar mig. Og derfor stryger jeg min Tommelfinger langs hen ad
Køkkenbordet, idet jeg tavs forsætter min Gang.  Jeg fik Verset hørt til ende, har ikke hørt
det før, og ikke siden af nogen anden, har aldrig fundet det trykt; men jeg fandt det i en
sildigere Alder i min Hukommelse, og erindrer ligesaa tydeligt Omstændighederne; og da
jeg en Gang spurgte min Moder om det, kendte hun det godt, men vidste ikke, hvor det
hørte hen, vidste heller intet om, at hun havde brugt det ved den nævnte Lejlighed, som
hun slet ikke erindrede.  Hvad der altsaa er det forunderlige, det er at dette Vers, hørt én
gang, er blevet bevaret i min Hukommelse, bevaret der rimeligvis i flere Aar, inden det er
blevet opfrisket og gentaget. Og hvad der foranlediger mig til at henføre det til en så tidlig
tid, det er den Omstændighed, at jeg endnu ikke vidste, at det var en Bøn, hun gjorde. - Saa
lad os kun lægge noget godt og smukt i Børns Hukommelse; det kan maaske ligge der
længe, som om det var dødt; men det kan også i sin Tid faa Belejlighed til at komme frem
igen og bevise sig om levende og dygtigt at spire og, naar det bevares, til at bære Frugt. -
Dette var de første bestemte Erindringer, jeg har.
Min Far døde den 8. juli 1832. En trofast Arbejder var tilende med sit Dagværk, en trofast,
ja det forekommer mig ofte, som det var en utrættelig Arbejder; med det svage Legeme tog
han fat og holdt ud, og med den stærke Aand blev han ved. En tyføs Smittesot herskede i
Byen, Pigen gik nogle Slægtningen tilhaande og bragte saa Sygdommen hjem, og den
bortrev ham i fire Dage. Men arbejdede han ufortrødent i det Hele, saa arbejdede han først
og sidst for sine Børn, der var hans Glæde og Stolthed. Hans Glæde, fordi han, denne
Krøbling, var benaadet med ti velskabte Børn, og hans Stolthed, fordi de kunne lære, hvad
han meddelte dem.  Han burde, syntes jeg ofte, have set nogen mere Løn for sin Stræben.
Dog den ældste Søn (Jens) havde ved en Farbrors hjælp taget dansk juridisk Eksamen,
og havde som Fuldmægtig besøgt Hjemmet med sin Forlovede. Den Næstældste  
(Niels) der var skriver paa Amtskontoret i Randers, blev ved nogle Borgeres
Understøttelse sat i Latinskolen, og havde nu i tre Aar været Student. Den Tredie (Mads)
 var død i Drengealderen; og jeg (Carsten) var begyndt at studere. Ville nogen
tidligere have sagt til ham, at det skulle gaa saaledes, ville han vistnok have bedt sig fritaget
for at drives spot med.  Men nu døde han; og ligesaa vist som Folk sagde: "Hvad skal der
dog blive af de stakkels Børn!" ligesaa godt kunne de have sagt: "Hvad skal der blive af den
stakkels Enke!" Saaledes saa det også ud for Mennesker. Thi af Kaldet og Enkekassen og
Skolelærerhjælpekassen fik hun tilsammen 25 Rdl. om Aaret at leve af, og dertil en halv
skæppe Byg for hvert ukonfirmeret Barn, indtil det blev konfirmeret.  Der var dog en
Anden, for hvem det så anderledes ud, og som vidste, hvad der skulle blive af dem. Min
Mor har rimeligvis ogsaa haft et lille Nys derom; thi da jeg skrev til hende et Brev til og
bestræbte mig for at trøste hende efter min Forstand paa den Ting, fik jeg et Brev fra hende
igen, hvori hun skrev, som hun plejede at tale, idet hun mest udtrykte sig i Bibelsprog og
Salmevers. Hun skrev: "Du skal have tak, fordi du vil trøste mig, men:
      Om for min Slægt og Sæd
      Jeg skulle sørge,
      Om jeg hver Time græd
      Og ville spørge,
      Hvor skulle de sig Mad og Klæder tage?
      Gud lever jo endnu,
      Han kommer dem ihu;
     Jeg vil ej klage."
Men om nogen ville have sagt til min Far, - da han døende gentog: "Hvad skal der blive af
mine Børn?" - at der skulle blive af dem, hvad der siden blev, så ville han vel ikke have
troet noget deraf.
Men din usigelige Fadergodhed og Guddomsnaade, o, Gud, er det, at ingen af dem hidtil er
blevet en Stakkel i den Forstand, hvori det mentes.
Den femte Søn (Anton Peter) var død som Barn. Derefter kom vor ældste Søster  
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(Anna), som var konfirmeret. Saa var der endnu tre Brødre og en Søster hjemme.  Mor
skulle rømme Boligen til Efteraaret; hun fik dog lov til at sidde Vinteren over i det lille
Værelse ved siden af Skolestuen, som var blevet indrettet til Sovekammer for os Drenge.
Der holdt jeg Juleferie med dem, og der pakkede vi os saa pænt sammen, at naar vi var vel
kommet til at sidde paa Senge og Stole, maatte alle staa op for at én kunne komme ud eller
ind.  Efterhaanden fik Vorherrre Situationen klaret, og de forskellige Hjerter satte i
Virksomhed, hver til sin Gerning. Der blev holdt Auktion, og Fars gamle Gæld for hans
Bosætning, de 100 Rdl., blev betalt. Bønderne gav Mor en Byggeplads paa Gaden, og hun
havde Lov til at flytte et lille Udhus, som Far havde ladet opføre. Saa byggede hun det
næste Aar og flyttede ind i sit Hus. Min ældste Søster (Anna) kom ud til sin Faster i
Randers som Jomfru, min næste Bror (Søren) blev konfirmeret og kom i sin Morbrors
Butik i Randers; den følgende (Anton Nicolai) kom ukonfirmeret til sin ældste Bror;
den yngste Bror (Lorents) til sin Faster, hvor Søsteren var kommet, for at sættes i
Latinskolen; og den yngste Søster (Madsine) til den anden Faster i Randers. Saa sad
Mor ene i nogle Aar, indtil ogsaa hun i 1839 besluttede sig til at flytte til sin ældste Søn
(Jens) og tage ophold der."
(Citater fra pastor Carsten Levinsens utrykte erindringblade, 1867)

Medicinske notater: Henrik Levinsen var vanfør fra fødselen. Han havde klumpfod med
indadbøjet storetå, haltende gang; knæet på det andet ben havde også en skade og begge
håndled var stive og hænderne indadbøjede. Han duede derfor ikke til markarbejde.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1797 i Århus.

• Han blev ansat som Huslærer flere steder 1797-1809.

• Han findes i folketællingen 1801 som informator hos godsejer Johan Fr. Nielsen  i
Bjellerup Ladegård, Randers Amt.

• Kirkebog: huslærer hos godsejer Ammitzbøl, 1807, Holbækgård, Randers Amt.

• Han blev ansat som degn og skoleholder 1809-1832 i Holbæk, Randers Og Udby.

• Han blev uddannet som seminarist 1819 på Lyngby Seminarium.

Henrik blev gift med Ane Kirstine Sørensen, datter af Jens Sørensen og Ane
Thygesen Pedersdatter, den 8 Apr. 1807 i Holbæk Kirke. Ane blev født i Okt. 1782 i
Udby, blev døbt den 6 Okt. 1782 i Udby Kirke, døde den 13 Jan. 1849 i Kbh i en alder af 66
år, og blev begravet i Hørsholm.  Et andet navn for Ane var Ane Kirstine Jens Datter
Sørensen. Deres børn: Jens, Niels, Carsten, Peter Anton, Ane, Mads, Søren, Anton,
Lorents og Madsine.

Ægteskabsnotater: KB Holbæk, Rougsø herred, Randers amt 1807, opsl. 145:
Den 10 Martii anmeldte sig til Egteskabets Indstiftelse og til Lysning Hr. Hendrik Levinsen,
Ungkarl, Informator hos Kapitain Ammitzbøll til Holbekgaard, og Anne Kirstine Sørensen,
Pige, tienende paa Holbekgaard som Stuepige. Hans Forlover er Forvalter Jørgen Raarup til
Holbek Mølle, og hendes Forlover Jens Sørensen, Skolelærer i Udbye. Hvilke begge her
underskriver.
 
d: 8de April blev Hr. Hendrik Levinsen, Ungkarl, og Anne Kirstine Sørensen, Pige, begge
tienende paa Holbekgaard egteviede i Holbek Kirke.

Biografi:  Datter af skolelærer og birkeskriver Jens Sørensen i Udby. Hun tjente i sin
ungdom som stuepige på Holbækgaard og blev her forlovet med huslæreren Henrik
Levinsen. Ved mandens død fik hun et hus bygget i Holbæk (Randers amt). Men 1839
flyttede hun til sin ældste søn, Jens, i Hørsholm hvor hun boede til svigerdatterens død
1844. 1847 flyttede hun til sin fjerde søn, pastor Carsten Levinsen, i København. Her døde
hun og blev begravet i Hørsholm.
Carsten Levinsen har skrevet om hende: "Ane Kirstine Levinsen var et fromt og mildt
Gemyt, der som Barn i Hjemmet var næret med Guds Ord og opfostret ved de gamle
Salmer. Hun bevarede denne Børnelærdom til sin Død, i det samme barnlige bløde og for
Poesi modtagelige Sind. Hun tjente i sin Ungdom som Stuepige paa Holbækgaard, omtales
som meget smuk og elskelig, og blev her forlovet med Huslæreren, Henrik Levinsen med
hvem hun blev gift. Hun er født 1782, konfirmeret 1798, havde Bryllup 8. April 1807 og
drog ind i Holbæk Degnebolig 1809. Da hendes Mand døde 1832 fik hun et lille Hus bygget
der i Byen; men Børnene toges fra hende af kærlige Slægtninge for at opdrages, og hun
blev ene. Hun var dertil en god Husholderske for Vor Herre og gav gerne alt hvad hun
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havde, men en daarlig Husholderske for sig selv. Derfor bevægedes hun til at flytte til sin
ældste Søn i Hirschholm 1839, og derfra til Carsten i København paa hans Bryllupsdag d. 1.
Maj 1847. Hos ham var hun til sin Død, den 13. Januar 1849. Hun blev 67 Aar gammel med
et svageligt Helbred og ligger begraven paa Hirschholm Kirkegaard." (Erindringsblad,
1867).
 
Der er i Levinsen-arkivet  bevaret et brev fra hendes far dat. Udbye 9. jan 1797, hvor
hun var 14 år:
"Min lille Stine! Tak for Dit Nytaarsbrev; ikke alene smiilte jeg med Velbehag dertil, men
det befaldt mig endog vel at Du ville ligne mig; dog har jeg befundet dette hos mig, som
Gud af Naade lade Dig forbigaa.  Det fornøyer mig, Du ikke kommer til Leegestue; Thi af
saadant Nattetøyeri flyder ikke andet end et uroeligt Sind, og undertiden megen
Misfornøyelse Dagen derefter, og hvad godt skulle vel der af flyde? - Du kan være bedre
fornøyet lille Stine, naar Du bliver hjemme og paaagter, hvad Du er pligtig til, og dermed
tilvender Du Dig ogsaa andre Veltænkendes yndest. - Du ar Aarsag til at være fornøyet, nu
Du selv kunne indsee det, men jeg vil troe, kiære Datter, at mange i Ungdommen er meget
uskiønsomme, saalænge de har et godt Helbred og alting gaar dem efter Ønske, indtil de
geraade i een eller anden Slags Ulempe og Fortrædelighed, da de selv, med mere
Skiønsomhed og opladte Øyne maae see, hvori deres Forseelse har bestaaet.  Gud ske tak!
jeg har hidtil haft megen Fornøyelse af mine Børn, og jeg giør mig et godt Haab om Dig: at
Du vil vogte Dig for det, som er ondt og skadeligt for dig selv; hvilket at undflye Du bedst
formaaer, naar du ey glemmer, hvad Du er Gud skyldig, nemlig: et ydmygt og
taknemmeligt Hjerte. - Dette er mit Nyt-Aars Brev, lad det ogsaa behage Dig lille Stine! jeg
er meget fornøyet til at den lille Frederick ælsker Dig, det er Tegn til, at Du omgaaes ham
vel. - Hils Karen Anne fra Dine Forældre! og vær selv kiærlig hilset fra os! Jeg forbliver
Din elskende Fader
J. Sørensen"
 
Carstens Levinsens begravelsestale er bevaret, og jeg har en afskrift.

Begivenheder i hendes liv:
• Kirkebog: tjenestepige, 1807, Holbækgård, Randers Amt.

• Hun boede i et hus 1833-1839 i Holbæk.

• Hun boede hos sønnen Jens 1839-1847 i Hørsholm.

• Hun boede hos sønnen Carsten 1847 i Kbh.

Jens Levinsen blev født den 28 Apr. 1807 i Holbæk Ved Randers, døde den 19
Jun. 1866 i Hørsholm i en alder af 59 år, og blev begravet den 25 Jun. 1866 i
Hørsholm. Et andet navn for Jens var Frederik Jens.

Biografi:  Jens var den ældste i børneflokken fra degnehjemmet i Holbæk (ved
Randers), og han var ved barndomshjemmets opløsning 1832 godt i vej som
dansk jurist og ansat som fuldmægtig hos birkedommeren i Birkerød. Han tog den
kun 12årige Anthon - min oldefar - til sig og hjalp ham på vej til også at blive
dansk jurist. På sin 26 års fødselsdag 1833 giftede han sig, og ved FT 1840 havde
parret optaget moderen Ane Kirstine i hjemmet. Jens blev enkemand 1844. 1846
giftede han sig igen og fra 1847 nævnes han i KB som forligelseskommisær. Det
har måske ikke været så nemt med den gamle mor, i hvert fald flyttede hun 1 maj
1847 til sønnen Carsten i Kbh. - på dennes bryllupsdag. Jens døde pludseligt i
stillingen som forligelseskommissær.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som dansk jurist 1826.

• Han findes i folketællingen 1834 som fuldmægtig hos birkedommeren  i
Hørsholm.

• Kirkebog: forligskommissær, 1847, Hørsholm.

Jens blev gift med Johanne Frederikke Fugmann, datter af Johan Gottlieb
(Vogtmann) Fugmann og Christine Dorothea Leintzwei, den 28 Apr. 1833 i
Hørsholm Kirke. Johanne blev født den 22 Jan. 1808 og døde den 6 Nov. 1844 i
en alder af 36 år. Deres børn: Julie Aurora, Henrik Gottlieb og Christiane
Otilia.
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Ægteskabsnotater: KB Hørsholm copulerede 1833, opsl. 426:
28de April:
Fuldmægtig Jens Levinsen af Hirschholm, 26  Aar. Jomfru Johanne Frederikke
Fugmann af Hirschholm, 25 Aar.
Forlovere: Snedker Johan Fugmann og Kjøbmand Kristian Fugmann af
Hirschholm. [Brudens brødre].

Julie Aurora Levinsen blev født den 6 Mar. 1834 i Hørsholm og blev
døbt den 28 Apr. 1834 i Hørsholm Kirke. Et andet navn for Julie var Julie
Aurora Christine Levinsen.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 1849 i Hørsholm Kirke.

Henrik Gottlieb Levinsen blev født den 10 Apr. 1836 i Hørsholm,
blev døbt den 3 Jun. 1836 i Hørsholm Kirke, og døde i 1927 i en alder af
91 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1850 i Hørsholm Kirke.

• Han arbejdede som grosserer 1861 i Kbh.

Henrik blev gift med Elisabeth Nielsine. Elisabeth blev født i 1841 i
Nakskov. Deres børn: Valdemar og Helga.

Valdemar Levinsen blev født i 1863 og døde i 1935 i en
alder af 72 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som praktiserende læge i Jelling.

• Han arbejdede som praktiserende læge i Holte.

Valdemar blev gift med Fibiger, datter af Andreas
Fibiger og Ukendt.  De fik en søn: Henrik Johan.

Helga Levinsen blev født i 1868 i Kbh.

Christiane Otilia Levinsen blev født i 1838 i Hørsholm.

Jens blev derefter gift med Amanda Ludovica Leopoldine Brockdorff , datter
af Georg Joachim Ludvig Brochdorph og Caroline Lassen Kolvig, den 6
Maj 1846 i Hørsholm Kirke. Amanda blev født den 16 Nov. 1819 i Nr. Jernløse,
Holbæk, blev døbt den 21 Feb. 1820 i Nr. Jernløse Kirke, døde den 8 Dec. 1869 i
Hørsholm i en alder af 50 år, og blev begravet den 15 Dec. 1869 i Hørsholm. Deres
børn: Georg Joachim Ludvig Brockdorff, G. M. R. og Carl Johan August.

Ægteskabsnotater: KB Hørsholm copulerede 1846, opsl. 76:
Den 6. Mai i Kirken:
Enkemand, Fuldmægtig ved Hirschholms Birkecontoir, Jens Levinsen, Søn af
Skolelærer Levinsen, 39 Aar. - Iflg. Attest fra Stiftsforvalteren, Justitsraad
Neergard er Skiftet efter Levinsens afdøde Hustru nu sluttet.
Jomfru Amanda, Ludocica Leopoldine Brockdorff, Datter af afd. Sognepræst G. J.
L: Brockdorff, nu 26½ Aar, hos Dyrlæge Hansen i Hirschholm.
Forlovere: Dyrlæge Hansen og Kjøbmand Fugmann, begge i Hirschholm indestaae
for at der er intet, som forhindrer det attraaede Ægteskabspagt at de Trolovede
ikke var hinanden beslægtede mod Loven.
Trolovensen anmeldt den 3die April 1846.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1845 som hjemmeboende hos moderen  i Kbh.

• Kirkebog: logerende hos dyrlæge Lars Hansen, 1846, Hirschholm.

Georg Joachim Ludvig Brockdorff Levinsen  blev født den 3 Jun.
1847 i Hørsholm og blev døbt den 1 Aug. 1847 i Hørsholm Kirke. Et
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andet navn for Georg var Georg Joachim Ludvig Brockdorff.

G. M. R. Levinsen blev født den 23 Jan. 1850 i Hørsholm, døde den 9
Aug. 1914 i Kbh. i en alder af 64 år, og blev begravet på Assistens
Kirkegård, København. Et andet navn for G. var Georg Marius Reynald
Levinsen.

Biografi:  Dansk biografisk Leksikon

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1869, Randers.

• Skolegang: Hørsholm, Kbh. Og Randers.

• Han blev uddannet som mag scient marinezoologi 1871.

• Studieophold: 1875-1877, Egedesminde, Grønland.

• Han blev ansat som afdelingsbestyrer 1885 på Zoologisk Museum, Kbh.

• Han var medlem af Videnskabers Selskab 1891 i Kbh..

• Han blev hædret for Videnskabernes Selskabs guldmedalje 1896.

G. blev gift med Caroline Ulrikke Bonnesen, datter af Julius
Bonnesen og Bertha Augusta Jacobe Brockdorff , den 5 Okt. 1885 i
Malmø. Caroline blev født den 4 Jul. 1859 i Malmø og døde den 29 Jun.
1908 i Kbh i en alder af 48 år.

Ægteskabsnotater: Fætter og kusine

Carl Johan August Levinsen blev født den 28 Jun. 1854 i Hørsholm
og blev døbt den 30 Jul. 1854 i Hørsholm Kirke. Et andet navn for Carl
var Vinsen.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1880 som musiker, logerende hos broderen

G. M. R. Levinsen  i Kbh.

• Navneforandring: Vinsen, 1921.

Niels Levinsen blev født den 22 Jan. 1809 i Udby, Holbæk Ved Randers og
døde i 1857 i Angel Under Et Besøg Hos Lorents i en alder af 48 år. Årsagen til
hans død var selvmord. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi:  Niels startede som skriver på amtsstuen i Randers. Han blev student fra
Randers lærde skole 1829. Ved FT 1834 var han ude at tjene til føden hos en
gårdmand i Ultrup, Præstø amt, men hans hu stod til universitetet og ved FT 1840
var han informator og alumne på Borchs Kollegium.  Som filologisk kandidat blev
han ansat som adjunkt i Horsens 1846. Men det kneb med helbredet, og i 1846 tog
han på helbredsrejse til Tyskland. Efter hjemkomsten blev han adjunkt i
Frederiksborg, men måtte gå af p.gr.a. svagelighed. Han havde et sygt sind og tog
sit liv i 1857 under et besøg hos broderen Lorents der var præst  i Kværn i Angel.
Ved siden af sin undervisning var han folkemindesamler, se bogen Folkeeventyr
fra Vendsyssel, udg. 1958. Han var ugift.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1829, Randers.

• Han findes i folketællingen 1834 som tjenestekarl hos gårdmand Mads Pedersen
i Ulstrup, Præstø Amt.

• Han findes i folketællingen 1840 som informator, alumne på Borchs Kollegium  i
Kbh.

• Han blev uddannet som filologisk kandidat på Kbhs Universitet.

• Han var ansat som adjunkt på Horsens Lærde Skole.

• Han blev ansat som adjunkt 1846 på Frederiksborg Latinskole.

• Han arbejdede som folkemindesamler.
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Carsten Levinsen blev født den 5 Apr. 1812 i Holbæk Ved Randers og døde
den 9 Aug. 1873 i Kbh. i en alder af 61 år.

Biografi:  Carsten kom 1827 han i bogtrykkerlære i Randers og blev svend i 1832.
Samme år kom han med understøttelse af Borgmester Neckelmann i Randers
lærde skole og blev student 1836. 1842 blev han teologisk kandidat og derefter
lærer i København med bopæl hos sin fætter (og senere svoger), prokurator Niels
Levinsen. 1849 blev han præst ved Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. Han
havde i 1847 giftet sig med kusinen, Elise Levinsen, og de fik to sønner, men
allerede 1853 blev han enkemand. 1858 blev han residerende kapellan for
Trinitatis Søndre sogn. Som præst samlede han ikke nogen større menighed.
Under pseudonymet "Immanuel" udgav han 1844 "Julen og Juletræet" og 1856
"Mads Hansens mærkelige Levnedsløb". 1845 oversatte han Tholucks
"Andagtstimer" og 1846-47 udgav han et udvalg af hans prædikener i oversættelse.
Han bearbejdede evangelierne, apostlenes gerninger og Johannes breve til Dr.
Kalkars "Pragtbibel". 1847 vandt han en præmie som Trykkefrihedsselskabet
havde udsat for en populær fremstilling af den kristne kirkes historie. Samtidig
bearbejdede han Georg Webers lærebog i verdenshistorien til brug for danske
skoler. Størst betydning fik hans verbalkonkordans til Det nye testamenter 1856 og
til udvalgte steder af Det gamle Testamente 1858.
Han var gift med sin kusine Elise Hansine Levinsen, som han giftede sig med i
1847. De fik 3 børn hvoraf et, en pige, døde som spæd. Efter Elises død under
Choleraen 1853 giftede han sig ikke igen, men levede mest for sine 2 sønners
opdragelse og for sine studier. Nogen fængende prædikant var han ikke.
Han har skrevet nogle (utrykte) erindringer om sine bedsteforældre, og desuden
udarbejdede han den første Levinsen-slægtstavle, trykt 5. apr 1861. (Min
besiddelse).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som var i bogtrykkerlære 1827-1832 på Randers Amtsavis.

• Han findes i folketællingen 1834 som skolediscipel logerende hos borgmester
Neckelmann  i Randers.

• Student: 1836, Randers Lærde Skole.

• Han findes i folketællingen 1840 som regentsianer  i Kbh.

• Han tog eksamen cand theol den 1842.

• Han findes i folketællingen 1845 som logerende fætteren Niels Levinsen  i Kbh.

• Han arbejdede som timelærer & forfatter i København.

• Han blev ansat som res. kapellan ved Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen
1849 i København.

• Han blev ansat som res. kapellan 1858 i Trinitatis Søndre Sogn, Kbh.

Carsten blev gift med Elise Hansine Levinsen, datter af Levin Nielsen
Levinsen og Inger Dorthea Tvede, den 1 Maj 1847. Elise blev født den 15
Jan. 1818 i Ringkøbing og døde den 19 Jul. 1853 i Kbh i en alder af 35 år. Årsagen
til hendes død var choleraen 1853. Deres børn: Henrik Immanuel, Anna
Kirstine og Theodorus.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1834 som hjemmeboende hos moderen  i

København.

Henrik Immanuel Levinsen blev født den 16 Feb. 1848 i Kbh og døde
den 20 Jan. 1923 i en alder af 74 år.

Biografi: Den 23/6 1892 visiterede biskop V. C. Schousboe i Snedsted
kirke og det berettes: Den store kirke var så fyldt, at det var vanskelig at
få plads til ungdommen (10 drenge og 25 piger) på kirkegulvet.
Levinsens prædiken var godt disponeret, og den blev båret af stor
oprigtighed og varme og der var en ærlig frygtløshed over hans ord. I
modsætning til flertallet af nutidens prædikener var det etiske moment
stærkt fremtrædende uden man dog betvivlede, at prædikanten besad
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troens underlag. Ungdommen svarede godt. Salmesangen var god.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som præst i Gørlev Og Bakkendrup.

Henrik blev gift med Mette Marie.  Deres børn: Elise, Anne
Kirstine, Johan Henrik, Carsten Immamual og Theodor Vilhelm.

Elise Levinsen.

Anne Kirstine Levinsen.

Johan Henrik Levinsen.

Carsten Immamual Levinsen.

Theodor Vilhelm Levinsen.

Anna Kirstine Levinsen blev født i 1849 og døde i 1850 i en alder af 1
år.

Theodorus Levinsen blev født den 27 Okt. 1851 og døde den 15 Jul.
1922 i en alder af 70 år. Et andet navn for Theodorus var Theodrorus
Levin Levinsen.

Biografi: Afgang fra Metropolitanskolen 1869, cand. theol. 1875. Kateket
ved Trinitatis Kirke i København 15/10-1875. Sognepræst i
Frederikshavn 1879. Provst for Horns Herred 1887.
Sognepræst for Sct. Mattheus Sogn i København 1889. R af Dbg. 1894.
Afsked p.g.a. alder 1921.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand theol.

• Han var ansat som provst v. Skt. Mathæus kirken i Kbh..

Theodorus blev gift med Anna Pauline Petersen.  Deres børn:
Carsten og Lorents Christian.

Carsten Levinsen blev født i 1881, døde den 4 Nov. 1962 i
en alder af 81 år, og blev begravet i 1962 i Ordrup.

Biografi:  Carsten Levinsen var ansat ved Frederiksberg
kommune og interesserede sig for slægten. Far var i kontakt
med ham herom. Han har udarbejdet en slægtstavle over
Gundestrup-slægten Levinsen, 1958. Maskinskrevet.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand polyt.

• Han var ansat som driftsingeniør, Teknisk forvaltning på
Frederiksberg.

Carsten blev gift med Else Olivia i 1922. Else blev født i
1894, døde i 1991 i en alder af 97 år, og blev begravet i 1991 i
Ordrup. Deres børn: Henrik, Birgit, Agnete og Erling.

Lorents Christian Levinsen blev født den 23 Sep. 1887 og
døde den 28 Sep. 1953 i en alder af 66 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand jur.

• Han var ansat som dommer i Bogense.

• Han var ansat som dommer i Vordingborg.

Lorents giftede sig med 'ukendt'.   Han fik en søn: Carsten 
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Peter Anton Levinsen blev født i 1814 og døde i 1817 i en alder af 3 år.

Ane Levinsen blev født i Nov. 1815 i Holbæk, Randers Amt, blev døbt den 6
Nov. 1815 i Holbæk Kirke, og døde den 15 Maj 1891 i Randers i en alder af 75 år.
Et andet navn for Ane var Ane Nicoline Helene Levinsen.

Biografi:  Anna var 16 år, da fædrenehjemmet blev opløst 1832 ved faderens død.
Sammen med den kun 10-årige bror Lorents kom hun til en faster, Helene
Levinsen, og onkel, købmand Lars Borberg i Randers. Og der finder vi dem ved
FT 1834. Hun blev gift 1843 med prokurator Christen Olsen i Randers. Han blev
senere valgt som stænderdeputeret i Nørrejylland og endte som justitsråd.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 10 Apr. 1831 i Holbæk Kirke.

• Hun findes i folketællingen 1834 som logerende hos fasteren Helene Marie g.
Borberg  i Randers.

Ane blev gift med Christen Olsen den 1 Nov. 1843 i Randers. Christen blev
født den 7 Jun. 1800 i Valsølille På Sjælland og døde den 25 Mar. 1881 i Randers i
en alder af 80 år. Deres børn: Anna Cathrine Frederikke og Henriette Olavia
Petrea.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som prokurator i Randers.

• Han blev valgt som stænderforsamlingen 1848 i Nørrejylland.

• Han arbejdede som kancelliraad.

Anna Cathrine Frederikke Olsen blev født den 24 Jul. 1845 i
Randers.

Henriette Olavia Petrea Olsen.

Mads Levinsen blev født i 1816, døde den 2 Jul. 1823 i Holbæk i en alder af 7
år, og blev begravet den 8 Jul. 1823 i Holbæk Kirke.

Søren Levinsen blev født den 31 Jul. 1817 i Holbæk Ved Randers, blev døbt
den 3 Aug. 1817 i Holbæk Kirke, og døde den 1 Jul. 1887 i Brandstrup, Lolland i
en alder af 69 år.

Biografi:  Søren kom i lære hos sin morbror Peder Jensen der var købmand i
Randers. 1844 slog han sig efter en kort tid i Århus ned som købmand i Ålborg,
og 1846 giftede han sig med en datter af det jødiske Rée-dynasti. Frederikkes far
var købmand og forfatter Hartvig Philip Rée, og hun  var søster til Bernhard Philip
Rée der var en fremstrædende ålborgensisk redaktør og politiker. 1862 købte
Søren Levinsen Aalborg Glasværk og senere også Bryggeriet Limfjorden. Han
døde i Brandstrup, Tirstrup sogn, på Lolland i præstegården på besøg hos sønnen
Alfred Sylvester.
 
Min farmor, Agnete Levinsen, havde en ældre veninde, Falke, som var guvernante
hos en familie i Ålborg. Hun havde været huslærerinde for søstrene Agnete og
Nora på Bøgely i nogle år fra 1870 og fastholdt kontakten med familien. Der er
bevaret nogle breve fra 1870erne fra hende, og her skriver hun også lidt om Søren
Levinsen-familien i Ålborg.
4/3 1875: "Jeg har mange Hilsener til Eder alle; baade fra dem hjemme [hvor hun
var ansat] og fra Din Familie, hvor jeg kommer temmelig ofte og altid finder en
hjertelig Modtagelse. Therese var her iforgaars og blev hele Aftenen, hvilket var
mig en stor Fornøjelse, da hun er en rigtig sød Pige, som alle maa holde af; Anna
har aldrig været her, da hun jo ikke kjender Fruen, som Therese jo kjender fra den
Tid, hun var hos Fru Qvist; men nu haaber jeg, Anna kommer med næste Gang."
13/8 1875: "Du ved vel, at Therese er forlovet med Hr Seedorf."
25/12 1875: "Jeg var forleden hos Din Onkel Søren; de vare meget venlige og
morede sig over at høre mig fortælle om Confirmationen [hun har været med til
Agnetes confirmation]. Jeg blev ikke nær færdig og maatte love snart at komme
igjen. Din Onkel er først nu kommen hjem fra sin Rejse, og jeg traf ham ikke, men
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saa ham igaar i Kirken. Thereses Forlovede saa jeg ogsaa der, han er meget høj,
omtrent som Bohn [Petra Bøttgers præstemand], dog kjønnere; han saa saa svag
ud, at det ordentlig gjorde mig ondt, men han har jo ogsaa været meget syg for
nylig og kan maaske komme til Kræfter igjen. Jeg skal hilse fra dem."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1832 i Holbæk Kirke.

• Han findes i folketællingen 1834 som handelslærling hos morbror, købmand
Peder Jensen  i Randers.

• Han findes i folketællingen 1840 som handelsbetjent hos købmandsenke Else
Marie Dahl  i Randers.

• Han arbejdede som kornhandler, senere fabriksejer i Aalborg.

Søren blev gift med Frederikke Rée, datter af Hartvig Philip Rée og
Thamar "Therese" Rée, den 5 Jun. 1846 i Frederikshøj, Aalborg. Frederikke
blev født den 28 Jul. 1814 og døde i 1889 i Aalborg i en alder af 75 år. Deres børn:
Henrik Isidor, Anna Philippa, Johanne Emilie, Therese Harriet, Julius Elysæus  
og Alfred Sylvester.

Ægteskabsnotater: KB Budolfi Ålborg

Henrik Isidor Levinsen blev født den 26 Jan. 1848 i Aalborg og døde
den 9 Maj 1909 i en alder af 61 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som præst, Maria kirke, Helsingør.

Henrik blev gift med Helga Marie Amalie.

Anna Philippa Levinsen blev født den 19 Maj 1849 i Aalborg og døde
den 5 Nov. 1915 i Aalborg i en alder af 66 år.

Anna blev gift med Peter Andreas Carstens, søn af Lorenz
Carstens og Else Marie Iversdatter, den 25 Jul. 1882 i Budolfi
Kirke, Ålborg. Peter blev født den 30 Jan. 1851 i Flade og døde den 2
Apr. 1921 i Aalborg i en alder af 70 år. Deres børn: Astrid Emilie,
Gerda og Axel.

Biografi:  Afgang fra Gjenved Seminarium 1872, husherre på
Gjedvedsgård, lærer i Frederikshavn 1875. Bogholder ved svigerfaderens
bryggeri Limfjorden, det senere Aalbord Aktiebryggeri, 1881, direktør for
samme 1883.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som bryggeridirektør.

Astrid Emilie Carstens blev født den 25 Maj 1883 i Aalborg
og døde i 1960 i en alder af 77 år. Et andet navn for Astrid var
Astrid Emilie Levinsen Carstens.

Astrid blev gift med Johannes Christian Folker den 10 Nov.
1911 i Aalborg. Johannes blev født den 18 Feb. 1879 i
Slotsbjerg. Deres børn: Anna Cathrine, Carsten, Gudrun og
Axel Severin.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som grosserer, direktør, fabrikant.

Gerda Carstens blev født den 27 Mar. 1885 i Aalborg og
døde efter 1911. Et andet navn for Gerda var Gerda Sophie
Frederikke Levinsen Carstens.

Gerda blev gift med Erik Peter Petersen Stær den 21 Jul.
1908. Erik blev født den 20 Apr. 1874 og døde den 19 Jun. 1950
i en alder af 76 år.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som præst i Todbjærg/Elsted.

Axel Carstens blev født den 21 Jan. 1891 i Aalborg og døde
den 4 Jul. 1930 i Århus i en alder af 39 år. Et andet navn for
Axel var Axel Lorents Søren Levinsen Carstens.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som ingeniør.

Axel blev gift med Inger Emilie Møller den 28 Feb. 1919.
Inger blev født den 11 Feb. 1898.

Johanne Emilie Levinsen blev født den 19 Apr. 1850 i Aalborg og
døde den 12 Sep. 1889 i en alder af 39 år.

Therese Harriet Levinsen blev født den 8 Apr. 1852 i Aalborg og
døde den 4 Aug. 1909 i en alder af 57 år.

Julius Elysæus Levinsen blev født den 24 Jul. 1853 i Aalborg og døde
den 17 Apr. 1874 i en alder af 20 år.

Alfred Sylvester Levinsen blev født den 13 Sep. 1854 i Aalborg og
døde den 2 Jul. 1913 på Lolland i en alder af 58 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved cand theol.

• Han arbejdede som præst, missionshistoriker på Lolland.

Alfred blev gift med Therese Marie Vilstrup, datter af Anders
Fabricius Krarup Vilstrup og Anna Sophie Lasson. Therese blev
født den 2 Dec. 1860 i Aalborg og døde den 5 Dec. 1937 i en alder af 77
år. De fik en søn: Julius Valdemar.

Julius Valdemar Levinsen blev født den 2 Feb. 1892 i
Karleby og døde den 2 Mar. 1949 i Kbh i en alder af 57 år.

Biografi:  Der findes et julebrev fra 1942 fra Julius Levinsen til
sine slægtninge med en udskrift af hans tipoldefar Jens
Sørensens brev til "lille Stine" Ane Kirstine Jens Datter (1782-
1849). Han skriver, at det er det ældste brev i den brevsamling
han ligger inde med, og som omfatter flere tusinde breve skrevet
af og til medlemmer af hans forældres slægt: Levinsen, Ree,
Vilstrup, Lasson m. fl.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1909, Nykøbing F..

• Han blev uddannet som cand jur 1916.

• Han arbejdede som overretssagfører 1819.

• Han var ansat som kontorchef i Håndværkerrådet i Kbh.

Julius blev gift med Agnes Margrethe Davidsen, datter af
Peter Celius Davidsen og Andrea Margrethe Von Bülow,
den 5 Aug. 1921 i Haslev. Agnes blev født den 25 Aug. 1893 i
Kbh. De fik en søn: Henrik.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som docent.

Anton Levinsen blev født den 13 Dec. 1819 i Holbæk Ved Randers, blev døbt
den 19 Dec. 1819 i Hjemmet, Publ. 26 Mar 1820, døde den 7 Apr. 1897 i Kbh. i en
alder af 77 år, og blev begravet på Assistens Kirkegård, København. Et andet navn
for Anton var Anton Peter Nicolaj Levinsen.
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Biografi:  Anton Levinsen var blot en dreng, da hans far døde. Han blev optaget i
hjemmet hos sin ældste bror, Jens Levinsen, der var birkeskriver i Hørsholm, og
han blev - efter 5 år på Hørsholm birks kontor - exam. jur. 1839. Fra birkedommer
Haxthausen modtog han ved den lejlighed følgende skudsmål: "At Anton
Levinsen, der for nærværende Tid staar i begreb med at underkaste sig den dansk
juridiske Eksamen, i flere Aar har arbejdet paa mit Kontor som hans Bror, exam.
jur. Fuldmægtig Levinsens Medhjælper, og at han i denne Tid har udvist særdeles
Flid og Nøjagtighed i sine Forretningers Udførelse, samt at jeg selv har lært ham at
kende som et ungt Menneske, der med en lys Forstand forener en særdeles
elskværdig Karakter, og som vækker de bedste Forhaabninger, saadant er det mig
en meget kær Pligt overensstemmende med Sandheden at kunne bevidne." Efter
sin eksamen fik han ansættelse på Gisselfeld klosters kontor hvor han var 1 1/2 år,
og hvorfra han også fik en fin anbefaling, da han i maj 1841 fik tilbud om
stillingen som godsforvalter på Rosenvold. At han også her udførte sit arbejde på
tilfredsstillende måde bevidner grev Fr. Rantzau i følgende erklæring fra maj 1881:
"Anton P. N. Levinsen har  ... tjent paa Rosenvold i 40 Aar fra 1. Maj 1841 til 1.
maj 1881, da han efter eget Ønske fratræder Tjenesten hele Tiden som
Godsforvalter og nogle Aar, inden Gaarden blev bortforpagtet, tillige som
Avlsforvalter i min afdøde Faders og min Besiddelsestid. Der har været ham
meget betroet, og han har stedse gjort rede for alt; hans Regnskaber har altid været
i Orden og tilstede i rette Tid." Iflg. ansættelseskontrakten tilkom der ham fri bolig
i den dertil indrettede lejlighed i underetagen på selve herregården. 1864 flyttede
han imidlertid med sin familie til gården Bøgely i Stouby, og det var her min
farmor voksede op og boede, indtil hun i 1880 blev gift og flyttede til Hornsyld.
Året efter flyttede forældrene med sønnen August til Kbh. hvor de fra april
flyttedag lejede en 3.sals lejlighed i mellembygningen Nørregade 35, bestående af 4
værelser, entré, køkken, pigeværelse, spisekammer, 1 kvistværelse og
brændekælder. Prisen var 275 kr. halvårlig. Senere flyttede familien til andre
adresser.
Selv om Anton Levinsen fik de bedste skudsmål for sit arbejde både fra Hørsholm
og siden fra grev Rantzau på Rosenvold udviklede han med årene et tungt sind.
Nem at leve sammen med var han ikke. Der findes en række optegnelser fra hans
langt yngre kone, Alvilda Bøttger, der viser hvor ensom hun følte sig i ægteskabet.
Og breve fra hans gamle dage vidner om egentlig maniodepressive
stemningssvingninger. Det ses også hos datteren Nora og hos flere af hendes
efterkommere. Heldigvis er min farmor og hendes gren gået fri af denne tunge arv.
 
Portræt i min besiddelse malet af sønnen Sophus.

Medicinske notater: Maniodepressive svingninger. Der er tale om en arvelig
sygdom i sindet, og datteren Nora var flere gange indlagt for det. Det samme
gælder nogle af hendes efterkommere, navnlig sønnen Svend. Jeg ved ikke, om
der kan have ligget noget lignende under August Levinsens letsindige omgang
med moderens penge.

Begivenheder i hans liv:
• Han findes i folketællingen 1834 som logerende hos broderen Jens Levinsen  i

Hørsholm.

• Han blev konfirmeret 1834 i Hørsholm.

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

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

• Han blev ansat som godsforvalter 1841-1881 på Rosenvold Gods.

• Han gik på pension 1881 i Kbh..

Anton blev gift med Alvilda Lovise Bøttger, datter af Rasmus Hansen
Bøttger og Eleonora "Nora" Christine Schmidt, den 28 Apr. 1857 i Barrit
Kirke. Alvilda blev født den 15 Nov. 1836 i Barrit, blev døbt den 16 Nov. 1836 i
Hjemmet. Publiceret 19 Apr, døde den 28 Aug. 1918 i Kbh. i en alder af 81 år, og
blev begravet på Assistens Kirkegård, København.  Et andet navn for Alvilda var
Alvilda Levinsen. Deres børn: Lorents Johannes, Sophus, Eleonora "Nora,"
Agnete Marie, Mary Vingfrida og August.
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Ægteskabsnotater: 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.

Biografi:  Min fars mormor voksede op i Barrit præstegård, som den ældste i en
stor søskendeflok. Det kunne gå vildt for sig i flokken, men både Hans Pedersen
og hendes ældre kusine, Natalie Zahle, der efter hinanden var huslærere i
præstegården har i deres erindringer fremhævet hende som en vakker og opvakt
pige. Senere underviste hun også selv sine mindste søskende.  Hun var blot 20 år,
da hun i 1857 blev gift med godsforvalteren på det nærliggende Rosenvold. Anton
Levinsen var 17 år ældre end hun, men hun har i en optegnelse fra 22/5 1863
skrevet om sin forelskelse i ham dengang: "Jeg tænker paa min Fryd ved
undertiden at træffe Anton, - han var Solskinnet i min Tilværelse, hans kjærlige
Ord, som syntes at vise, han holdt af mig, - de vare mine bedste Skatte, og jeg
gjentog dem tusinde Gange i mine eensomme Timer i mit lille Kammer."
Året efter giftermålet fødte hun en dreng som imidlertid døde. Hendes bror Emil
der læste i Kbh. havde oplevet 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 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
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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."

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 blev født den 1 Jul. 1859 på Rosenvold og døde
den 15 Apr. 1945 i Bruxelles i en alder af 85 år. Et andet navn for Sophus
var Sophus Theobald Levinsen.

Biografi:  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 [Philippe 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
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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
[Ledanseun, 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. Ledanseun's 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."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som handelsmand hos Chr. Fog i Horsens.

• Han findes i folketællingen 1880 som handelsbetjent  i Kbh.

• Han arbejdede som forretningsmand i Paris.

• Han arbejdede som forretningsmand i Bruxelles.

• Han arbejdede som kunstmaler.

Sophus blev gift med Marguerite Decam, datter af Antoine Pierre
Decam og Antoinette Elodia Toustain, i Mar. 1893. Marguerite blev
født i 1867 i Frankrig. Deres børn: Madeleine Louise og Freda.

Madeleine Louise Levinsen blev født i 1894 i Paris og døde i
1955 i en alder af 61 år.

Madeleine blev gift med Lucien Ledanseun. Lucien blev født
i Frankrig. Deres børn: Denise, Maurise og Marguerite.

Freda Levinsen blev født i 1896 i Paris. Et andet navn for
Freda var Henriette Freda Levinsen.

Freda blev gift med Philippe Morel. Philippe blev født i
Frankrig. De fik en søn: Jean.

Eleonora "Nora" Levinsen blev født den 28 Nov. 1860 på Rosenvold
og døde den 22 Jul. 1947 i Gråsten i en alder af 86 år. Andre navne for
Eleonora var Eleonora Kirstine Levinsen og Nora.

Medicinske notater: Hun må have arvet faderens maniodepressive
disposition og kunne ikke finde sig tilrette med forholdene. I perioder
måtte hun på senatorium med en sindslidelse. Som enke boede hun
sammen med sin maniodepressive søn, Svend.

Eleonora blev gift med Ludvig Oscar Faber, søn af Johannes
Christian Faber og Bartholine Guldberg, den 30 Maj 1881 i Kbh.
Ludvig blev født den 17 Feb. 1855 i Århus 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.

Biografi:  L. O. Faber blev kapellan i Barrit 1879 hvor han mødte
præstens datter Nora Bøttger. Siden blev han præst i Stege 1881.
Sognepræst i Gerding 1884, i Øster Alling 1887, i Refsnæs 1899. Afsked
1916.
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Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand theol den 1877.

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

• Han blev ansat som sognepræst 1884 i Gerding.

• Han blev ansat som sognepræst 1887 i Øster Alby.

• Han blev ansat som sognepræst 1899 på Refsnæs.

• Han gik på pension 1916.

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

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand jur 1907.

• Han arbejdede som overretssagfører i Gråsten.

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 blev 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 blev 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.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som sognepræst i Skærbæk.

Johannes Guldberg Faber blev født den 28 Feb. 1889.

Johannes blev gift med Jensine Nielsen. Jensine blev født i
1893. De fik en datter: Karen Guldberg.

Sophie Guldberg Faber blev født den 21 Apr. 1891.

Sophie blev gift med Henriksen.

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

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som værkmester.

Otto blev gift med Marie Andersen.  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 blev født den 14 Aug. 1897 i Øster
Alling, PR Auning og døde i 1961 i en alder af 64 år. Han blev
aldrig gift og var barnløs.

Medicinske notater: Manio-depressiv
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Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som maskinmester.

Aage Guldberg Faber blev 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 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.

Biografi:   Efter at være vendt tilbage til Barrit fra Kbh. mødte Jens
Thorborg i nabosognet Stouby sin tilkommende. Hun var betydeligt
yngre end han og mere tilbøjelig til at gå i gang med en uddannelse, f.eks.
til lærerinde, således som hendes tante Natalie Zahle havde gjort det, end
til at gifte sig. Forældrene mente imidlertid, at det var et passende tilbud,
og frieriet var så alvorlig ment, at hun omsider gav efter. Vielsen fandt
sted 10. sep 1880 i Stouby kirke, og de nygifte tog deres nye hjem i
besiddelse, dog kun for en kortere tid, da de allerede i maj 1881 flyttede
til Hornsyld. I ægteskabet fødtes 6 børn. Hendes ældste datter, Adda, blev
provstefrue i Grønland, og der er bevaret en dagbog fra Hornsyld skrevet
i 1901 og sendt som brev til hende med det første skib. I 1915 var hun
selv i Grønland at besøge Adda. Da farfar i juni 1923 blev ramt af
sygdom, flyttede de til Gentofte året efter. Her boede de på C. L.
Ipsensvej 5 på 1.sal, mens faster Adda der var blevet enke kort efter
flyttede ind nedenunder. Farfar døde 1932, men farmor levede til 1951.
De sidste mange år som sengeliggende efter et fald den 11. apr. 1942 hvor
hun brækkede sine hofter. Helle har tegnet hende i 1948, netop som jeg
husker hende.
 
Far skrev: "Mor voksede sammen med den omtrent jævnaldrende søster
Nora op på gården "Bøgely", som deres far i 1861 købte af Rosenvolds
ejer grev Rantzau efter tidligere at have haft bolig i slottets underetage.
Agnete var en køn og velopdragen ung pige, som far hurtigt fattede
interesse for, da han i 1879 slog sig ned i Barrit. Hun faldt dog ikke for
det første basunstød, da far begyndte at gøre haneben. Om nogen
forelskelse var der fra hendes side ikke tale. Hun gjorde sig tanker om at
blive uddannet til lærerinde, om muligt som elev på den skole, Natalie
Zahle (1827-1913), en søsterdatter af hendes morfar, havde oprettet i
København. Dog, hjemmet anså den dygtige unge læge, der var 11-12 år
ældre end genstanden for hans ømme følelser, for et godt parti for deres
datter og har vel også af økonomiske grunde gerne set hende afsat. I
samme retning trak bedsteforældrene i Barrit præstegård, der stod i
venskabeligt forhold til Thorborg-familien og gerne så deres barnebarn
gift ind i den. Det endte da også med, at mor gav efter den 10. sep 1880 i
brudens hjemsogn Stouby, i hvis kirke pastor Bøttger forrettede vielsen.
Kort tid derefter hjemførtes moster Nora som brud af pastor L. O. Faber,
der havde lært hende at kende som kapellan i Barrit.  I Barrit havde far
købt grund i nærheden af slægtsgården for der at lade opføre en bolig for
de nygifte. Huset blev også bygget, men kom ikke til at tjene som
lægebolig, i hvert fald kun ganske kort tid, da situationen allerede inden
udgangen af 1880 uventet ændrede sig for far. En læge Chr. Petersen
opgav nemlig sin praksis i Hornsyld for at blive distriktslæge med bolig i
Odder, og far fik derved mulighed for at købe hans hus i Hornsyld. Dette
fandt far fordelagtigt, da Hornsyld var et sted, hvor omegnens folk var
vant til at søge læge. Uvist af hvilken grund havde flere læger i midten af
1800-tallet slået sig ned i denne landsby, der lå i en passende afstand fra
købstaden Horsens, og som i 1860 - trods modstand fra Hjelms apotek i
Horsens - fik sig et apotek. Far trådte da i underhandling med dr.
Petersen og købte hans lægebolig der lige ved apoteket.  I begyndelsen
prægedes fars og mors livssyn ikke af nogen dybtgående religiøsitet; der
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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 også
henved 90 år gammel og bevarede højt op i årene et godt humør, der
skaffede hende mange venner, også efter at hun var flyttet til Gentofte.
Selv efter at være blevet bundet til sengen kunne hun forlyste dem, der
kom til hende, med sin humoristiske sans og derved opmuntre til nye
besøg. Hun tog sig godt af far, da han trængte til hendes omsorg, og blev
selv i sine sidste år plejet af Adda, som var flyttet sammen med hende,
efter at Addas husstand var skrumpet ind til hende selv plus hendes
yngste søn og den grønlandske hushjælp, Judithe, der overlevede hende.
Mor kom udmærket ud af det med sine svigerbørn, selv om hun ikke
altid kunne dele deres livssyn. Det hændte engang i Hornsyld, at Holgers
Anna kom hen til hende citerende de kendte verslinjer: "Jeg har følt jeg
har kun hjemme, der hvor sang og glæde bor" - fra en sang, der for
øvrigt nu er gået ud af højskolesangbogen. Hertil svarede mor med et
andet citat: "Jeg får ej altid gå i mag, hvor lykken er at hente. Jeg prøvet
mangen nøjsom dag og fler der er i vente. Lad komme hvad der vil, jeg
går ad himlen til. Så længe jeg på vejen er, jeg får vel tåle dens besvær."
Den sang var ganske i vor kære farmors ånd. Hun tog sig ikke livet let,
men prøvede på at få det bedst mulige ud af det, idet hun iøvrigt ventede
sig en bedre tilværelse efter denne. Kun i det sidste års tid før dødens
komme i 1951 syntes jeg det kneb lidt for hende at holde modet oppe."
 
Litografi i min besiddelse af Helle fra 1948.

Medicinske notater: Hun var sengeliggende med dobbelt hoftebrud efter
et fald i 1942.
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Begivenheder i hendes liv:
• 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 på "Thorborg", Barrit, Bjerre,
Vejle, blev døbt den 25 Mar. 1850 i Hjemmet, Publiceret 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".

Ægteskabsnotater: Brev fra Alvilda Levinsen til Agnete: "Frederik sagde,
at Torborg var reist hjem igjen, - jeg saae ham ikke; han bliver i Barrit
hele Vinteren og det er jo godt, han ikke kaster sin gode Stilling bort for
din Skyld. Kan du saa ikke betænke dig? det skader Intet, Nora læste
mine Ord om Posten. - Hun bliver dog bragt til at tænke over Sagen [om
giftermål med Faber]. Kunde I blive lykkelige, kjære Børn, saa var jeg
det ogsaa. Eders Vel er mit Livs Tanke."
 
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

Biografi:  Jens Thorborg gik som sine søskende i landsbyskolen i Barrit.
Den kunne dog ikke i længden tilfredsstille hans videbegærlighed eller
forældrenes ambition. En dag sagde degnen til forældrene, at nu kunne
han ikke lære drengen mere, han havde et godt hoved, og da
landsbrugsarbejdet ikke lå særligt for ham, burde han sættes i latinskolen
i Horsens. Mon ikke også forældrenes gode forhold til pastorens har
spillet ind? Det var en stor beslutning at tage, men resultatet blev, at han
efter en prøve blev optaget på den lærde skole i Horsens. Han har været
omk. 12 år. Da der ikke på den tid var jernbaneforbindelse til Barrit,
måtte han indlogeres i byen og kunne kun tage hjem i de store ferier - og
så måtte han endda gå en del af vejen. Nogle gange red den lidt yngre
bror, Niels, ham imøde, og så kunne Jens ride det sidste stykke, mens
Niels gik tilbage.  I 1869 tog Jens studentereksamen med et godt resultat,
og han drog så til Kbh. hvor han fik Regensen. Han fik her mange gode
venner, og han gik straks igang med at studere til læge. Han læste med
stor flid og fik sin embedseksamen i 1876 med laud. Sin værnepligt
aftjente han fra marts 1877- feb 1878 som reservelæge i søværnet, og som
sådan deltog han bl.a. i fregatten Jyllands togt til Skotland. Efter
afmønstringen startede han og en kammerat, den senere professor Jannik
Bjerrum (1851-1920) en praksis i Kbh. Den gik dog ikke bedre, end at
han sagde ja, da de fra Barrit foreslog ham at komme til hjemegnen hvor
han foreløbig kunne bo hos moderen på "Thorborg". 1880 giftede han sig
med Agnete Levinsen. Hun var godsforvalterdatter og bondestudentens
hede drøm, så nu skulle der stiftes hjem. Han havde købt grund for 600
kr. og opført et hus i Barrit. (Solgt 1888). Nogen større praksis blev det
dog heller ikke til her. Men i maj 1881 fik han mulighed for at afløse en
læge Petersen i Hornsyld hvor flere læger holdt til, og hvor omegnens
folk var vant til at søge læge. Han skulle ikke betale nogen
overtagelsessum, det brugte man ikke den gang, men han skulle overtage
den fratrædende læges ejendom, og den ikke var i nogen god forfatning.
Efter Juelsmindebanens åbning i 1884 blev han jernbanelæge, og han var
i perioden feb 1883 - jun 1887 konstitueret distriktslæge. Da Vejle amt
1891 byggede et sygehus i Hornsyld blev han desuden sygehuslæge hvad
der blev en god hjælp til praksisindtægterne. At Hornsyld - trods
modstand fra Helms apotek i Horsens - også havde fået apotek, var også
en fordel.
I 1890erne kom indremissionæren Bernhard Willer til Hornsyld, og begge
fars forældre blev grebet af hans forkyndelse. Han kom til at stå fadder
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ved fars dåb. Hjemmet blev stærkt præget af indre mission, og det gjaldt
også fars ældre brødre Holger og Frederik der begge var med i den
kristne studenterbevægelse i Kbh. Adda blev gift med Fr. Balle der var
missionær og præst i Grønland. Far gjorde også sit bedste, men kunne
efter eget udsagn ikke leve op til brødrenes trosstyrke, og med årene tog
han mere og mere afstand fra sin barnetro. Frederik døde ung med en
levende tro, og også Holger fastholdt sin tro, selv om hans hjem var ikke
meget præget af den. Jens Thorborg var distriktslæge fra dec 1904 til 31.
marts 1915, hvor han fratrådte denne stilling og istedet blev udnævnt til
kredslæge for Bjerre-Hatting lægekreds (uden at have taget
embedslægeeksamen). Han fratrådte denne stilling, da han fyldte 70 år i
1920. I den anledning modtog han en adresse fra 10 læger i kredsen. Han
havde dog stadig nogen praksis, men i 1923 blev han ramt af et
apoplektisk tilfælde og måtte derefter helt ophøre med sin
lægevirksomhed. I juni 1924 flyttede han og farmor til Gentofte hvor de
med hjælp af Johs havde købt hus på C. L. Ipsensvej 5. Her boede han i
8 år indtil sin død på Skt. Josephs Hospital. I sine sidste år var han svag
og ængstelig. Med talen var det også dårligt bevendt, men han var glad
for at se sine børn og børnebørn der hyppigt kom på besøg i hjemmet.
 
Min far som har oplyst det meste af ovenstående skrev: "Far var en både
samvittighedsfuld og pligtopfyldende læge, hvis faglige kunnen da også
påskønnedes af de mange, der henvendte sig til ham om råd og bistand.
På hans skrivebord stod det fra gammel tid kendte motto for
lægekunsten:
      Quelquefois quérir,
      Souvant soulager,
      Toujours consoler.
Hvad far kunne påtage sig af operationer var begrænset, og det betød
derfor en afgjort fordel for egnen såvel som for sygehuset, da den
hospitalsuddannede Holger knyttedes til sygehuset og aflastede far for en
del af hans praksis. Moderne indstillet som Holger var, foretog han - så
snart forholdene tillod det - alle sine patientbesøg pr. bil, mens far ofte
befordrede sig fra sted til sted pr. cykel, efter at han af økonomiske
grunde havde måttet opgive selv at holde hestekøretøj. I størst muligt
omfang fik Holger også gennemført, at patienterne skulle møde til
undersøgelse og behandling på sygehuset i en fastsat konsultationstid.
Lidt rivninger kunne samarbejdet mellem den gamle læge og hans unge
søn ikke undgå at afstedkomme, men stort set har det dog nok været til
fordel for begge parter, at Holger fulgte i sin fars fodspor og slog sig ned
i Hornsyld, hvilket far også selv ønskede.  Far var i sine unge år vistnok
ikke særlig religiøst indstillet, selv om barndomshjemmet i Barrit
prægedes af den vanekristendom, der var sædvanlig blandt bønderne,
hvor ikke de stærke jyder huserede. Men da der i slutningen af forrige
århundrede gik en pietistisk bevægelse hen over den egn, hvor far havde
sit virke, blev han ligesom mor revet med af denne stormvind, således at
hjemmet i Hornsyld blev så indremissionsk som noget. Hvad far kunne
overkomme i retning af deltagelse i møder m.v. var vel begrænset, men
han lagde i hvert fald ikke skjul på, hvor han stod i den kamp, som
uundgåeligt måtte opstå mellem troende og ikke troende. I sin iver for at
fremme den gode sag, meldte far sig ind i afholdsbevægelsen Det blå
kors, hvad der betød, at han gav afkald på den snaps han vistnok
tidligere af og til havde undt sig, også efter at de glade regensdage var
forbi, og at alkoholiske drikke blev bandlyst fra vort bord, selv ved
festlige lejligheder."
 
Portræt i min besiddelse malet af Peter Hald 1921.

Medicinske notater: 1923 blev han ramt af et apoplektisk tilfælde som
bl.a. ramte taleevnen.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1869, Horsens Lærde Skole.

• Han tog eksamen cand. med. den 1876 på Københavns Universitet.
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• 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 blev ansat som distriktslæge Dec. 1904 i Hornsyld.

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

• Han gik på pension 1920 i Gentofte.

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. Andre navne for Astrid var Adda Balle og Adda.

Biografi: 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: "Adda 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,
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og blev begravet den 27 Jun. 1939 på Gentofte Kirkegård.  Et
andet navn for Frederik var Nikolaj Frederik Severin Balle.
Deres børn: Nicolai, Agnete Marie "Nete," Knud Erik, Anna
Sophie "Trysse" og Kaj Jens "Boda".

Biografi: DBL: Nicolai Fredrik Severin Balle. Student fra
Nykøbing F. 1890, cand theol 1897. Hjælpesekretær ved Kbhs
indre mission, KFUM og Kbhs kirkefond. Missionær i
Frederikskdal i Grønland 1900-01, i Lichtenau 1901-04, i
Julianehåb 1904-08. Førstepræst i Godthåb 1909.
Seminarieforstander smstds 1910. Provst for Sydgrønland 1908.
Afsked 1927. Sognepræst ved Davidskirken i Kbh 22 jan 1928.
Han nedstammede fra biskop Balle (ham med Balles lærebog),
og hans mor, Katherine Fleischer, var en søster til
polarforskeren Knud Rasmussens mor.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand theol 1897.

• Han blev ansat som missionær 1900-1901 i Frederiksdal,
Grønland.

• Han blev ansat som præst 1909 i Godthåb, Grønland.

• Han blev ansat som seminarieforstander 1910 i Godthåb.

• Han blev ansat som provst for Sydgrønland 1908-1927 i
Grønland.

• Han blev ansat som sognepræst 22 Jan. 1928 i Davidskirken,
Kbh.

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.

Biografi: 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
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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."

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand med den 1908 på Københavns

Universitet.

• Han blev ansat som 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".

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 Frederik Nicolaj
Thorborg og Bror.

Biografi: 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 hospitaltsophold 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
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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."

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand. med. den 1912 på Københavns

Universitet.

• Han var ansat som forskningslæge på Statens Seruminstitut.

Frederik blev gift med Margrethe Gjørup, datter af
Frederik Vilhelm Gjørup og Andrea Cathrine Kjær, den
25 Jun. 1914. Margrethe blev 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.

Biografi: Tante Margrethe var uddannet som faglærerinde i
engelsk, og hun fik efter sin mands død ansættelse ved de
kommunale skoler. Først i Helsingør, senere i Gentofte, hvor
hun bosatte sig på Udsigten 21 tæt ved vores hjem oppe i
"Rundingen". Hun var en markant dame med stærke meninger,
dybt præget af et kristent, pacifistisk livssyn. Hun var medlem af
Kristeligt Fredsforbund fra starten i 1913, og blev 1953 dets
formand.  I en årrække var hun redaktør af "Fredsvarden", og
hun tog stærkt afstand fra USAs krigsførelse i Vietnam. Som
gammel sad hun fra 1974 i kørestol på et plejehjem i Ordrup,
hvor hun læste franske digte.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet ved seminarium.

• Hun arbejdede som overlærer i Gentofte.

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 og VIVI. Hun blev
aldrig gift og var barnløs.

Biografi: 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
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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."

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet ved køkkenlærereks.

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

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

Biografi:  Min far, Johannes Levinsen Thorborg, blev opkaldt
efter præsten og salmedigteren Johannes Levinsen (1853-84)
som var min farmors beundrede fætter. Hjemmet var stærkt
præget af Indre Mission, og børnene blev som små undervist
privat. Sønnerne kom derefter på Horsens statsskole hvor far
begyndte i 1. ml 1907. Han boede i skoletiden hos fru Andrea
Hansen, enke efter postmester Hansen fra Barrit. 1914 blev han
matematisk student, og det var bestemt, at han efter endt
eksamen skulle have været huslærer i Godthåb for familien
Balles børn. Kufferten var allerede ombord i s/s Hans Egede,
men så fik børnene der skulle have været med derop mæslinger,
og ved næste skibslejlighed hindrede krigssituationen, at den
blev udnyttet.  Efter mange overvejelser besluttede han sig for at
studere statsvidenskab og fik værelse hos en enke i
Nørrevoldgade 38,4. Til sin skuffelse var han blevet kasseret
som soldat (platfodet), men blev istedet medlem af Akademisk
Skyttekorps i 1 1/2 år. Efter 1/2 år flyttede han til Gammeltoft
Hansens pensionat, hvor han blev til slt. af 1918. Derefter boede
han hos sin onkel, August Levinsen, i Bartholinsgade 7 indtil
1923. I slutningen af studietiden havde han arbejde hos Carl
Thalbitzer på Finanstidende, og da han i 1920 blev cand. polit.
fortsatte han som redaktionssekretær der 1920-42. Fra 1921 var
han tillige landstingsassistent. 1942 blev han ansat som
landstingssekretær, og 1951 - et par år før landstinget blev
nedlagt - blev han folketingssekretær. Som sådan ledede han
folketingets sekretariat og havde sin plads i folketingssalen til
højre for formanden. Desuden var han redaktør af
Rigsdags-/Folketingsårbogen 1942-66. 1966 gik han af på grund
af alder.
I 1923 købte han og hans ligeledes ugifte søster Vivi (Farvi) hus
ved Gentofte sø, Tjørnekrogen 6, men i 1925 forlovede han sig
med "herregårdsfrøkenen" Grete Fog, og 5. jun 1926 giftede de
sig. Far købte Farvi ud, så de kunne stifte hjem der. Helle og
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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
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Grænseforeningen, og på sine gamle dage skrev han til
dronningen og protesterede mod, at prinserne skulle gå på en
fransk kostskole. De stærke bundne følelser kom også frem i en
bevidst upædagogisk forkærlighed for bestemte
familiemedlemmer: Trysse, Kjeld og Gertrud f.eks. Iøvrigt
gjorde han sig sine tanker om enhver af os sine efterkommere.
Hvad vi var værd, og navnlig hvad vi kunne blive til og udrette.
Det var ham en kilde til stolthed og glæde, at hans børn og
børnebørn artede sig godt og kom frem i verden, hver på deres
plads. Da Helle som ung var i begreb med at tage en fast
kontorplads, så han på hende og sagde de forløsende ord: "Men
Helle, det er jo ikke det du vil". Og da jeg en tid var mindre
energisk med studierne, udmøntede han begrebet "produktiv
lediggang". Den korrekte embedsmand og pligtopfyldende
familiefar besad også en fond af menneskelig rummelighed.
Og så var han klanoverhovedet, den gamle ørn, der just så gerne
ville fornøje sine børn.
 
Knud talte ved bisættelsen:
"På min mors, mine søskendes og egne vegne vil jeg takke alle
jer, som er kommet i dag for at tage afsked med far.  Far kom til
København som provinsstudent. Han studerede og arbejdede
ved siden af og blev cand. polit. Storbyens fristelser var ikke
noget for ham. Han indrettede sig på en spartansk
ungkarletilværelse, hvor karriere og konsolidering var
nøgleordene.  Men som bekendt ville skæbnen det anderledes,
og det er grunden til, at vi så mange samles her i dag for at
mindes ham. Vi er til dato 26 direkte efterkommere. Hvordan
mor kom ind i fars tilværelse, har han selv fortalt om i sine
erindringer - og det blev til 67 års ægteskab med vores søde
dejlige og opofrende mor.  Far ønskede, at vi børn skulle have
uddannelse og gøre karriere som han selv. Selv om vi ikke
besad hans målbevidsthed, har vi lært utroligt af ham og hans
eksempel, mere end vi måske er tilbøjelige til at indrømme, og
vi er alle kommet rimeligt i vej. Og Helle, som han hersede med
og som havde kunstnernykker, kan man i dag læse om i den blå
bog. Far var den retlinede og korrekte embedsmand, og der stod
stor respekt omkring ham. Han var ikke kun gift med vores
mor, men også med sit arbejde. Da han for mere end 25 år siden
blev pensioneret, frygtede vi alle, at det overlevede han ikke
længe, hans arbejde og dets forpligtelser havde i den grad
udfyldt hans liv. Men igen gik det anderledes. Far blomstrede op
og udviklede sig menneskeligt, idet han nu kunne hellige sig nye
og gamle interesser, som han ikke havde haft tid til tidligere.
Han læste Jules Romain alle 27 bind på fransk og meget andet.
Han fulgte med i politik, personalhistorie og læste utallige
populærvidenskabelige værker, hovedsageligt på engelsk.
Sammen med Karsten dyrkede han interessen for slægtshistorie,
og med Kjeld delte han et abonnement på "Geographical
Magazine". Det var især evolutionsteori og
befolkningsproblemer, som havde hans interesse. At han også
var en ganske habil skakspiller skal også nævnes. Og så elskede
han naturen, både den ved det elskede sommerhus og den
omkring Brede. Naturfredningsforeningen, Foreningen Norden
og spejderne syd for grænsen havde hans bevågenhed.
Som kuriosum kan nævnes, at han også deltog på sine gamle
dage i et madlavningskursus. Hvem husker ikke farfars
rødbedesalat, som blev det vistnok eneste resultat af denne
indsats.  Far elskede familiebegivenheder. Når man bliver ældre
kommer de hyppigere og hyppigere, runde fødselsdage, guld-,
diamant- og krondiamantbryllupper og så videre. Han holdt
beåndede taler, og hver gang en begivenhed var vel overstået,
planlagdes den næste. Det gav mål og struktur i tilværelsen. Det
at samle familien betød uendeligt meget for ham, og hans største
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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.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1914, Horsens Statsskole.

• Han tog eksamen cand. polit. den 1920 på Kbhs Universitet.

• Han blev ansat som Redaktionssekretær 1920-1942 på
Finanstidende.

• Han blev ansat som landstingsassistent 1921 på Rigsdagen.

• Han blev ansat som Landstingssekretær 1942-1951 på
Rigsdagen.

• Han blev ansat som Folketingssekretær 1951-1966 i
Folketinget.

• Han gik på pension 1966 i Gentofte/Brede.

• Han boede 1969-1992 i Bredebo, Brede.

Johs. blev gift med Grete Fog, datter af Lauritz
Bønnelycke Fog og Karen Barfoed, den 5 Jun. 1926 i 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 Mariebjerg Kirkegård, Lyngby. Årsagen til
hendes død var Kræft.  Et andet navn for Grete var Grete
Thorborg. Deres børn: Helle, Knud, Kjeld og Karsten.
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Ægteskabsnotater: Min tale ved fars og mors guldbryllup 5.
juni 1976
Når vi i aften er samlet til fars og mors guldbryllup, så kan det
forstås på den måde, at de har benyttet deres 50-års bryllupsdag
som anledning til at samle familien til et fornøjeligt samvær. Vi
er en stor familie, og det er sjældent, vi er samlet. Det er en
rimelig og helt selvfølgelig måde at forstå festen på, og der er
ingen tvivl om, at vor erindring om den vil tage farve af,
hvordan den i selskabelig henseende måtte lykkes. Men det er
ikke den eneste måde en fest som denne kan forstås på. Når
man i ældre dage holdt fest, var det ikke det fornøjelige samvær,
der var hovedsagen - selvom de gamle nok også forstod at
værdsætte det. Den oprindelige mening med festen var
symbolsk. Festen var et sindbilledligt udtryk for et åndeligt
indhold. Men i det moderne samfund er sansen for den
symbolske handling degenereret. Moderne mennesker tænker i
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
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kusiner og storartede legemuligheder. Hvert sted havde sin
særlige atmosfære med lugte og stemninger, som jeg stadig kan
fremkalde.
Som større dreng havde jeg megen effektiv frihed. Mine
opgaver var beskedne. Jeg skulle passe min skole og
spisetiderne, og så havde jeg nogle frivillige og lønnede jobs i
have og køkken.
Jeg havde ofte kammerater hjemme til the eller middagsmad, og
efterhånden bredte jeg mig over det halve hus: i kælderen havde
jeg bordtennis- og fotorum, og på første sal kunne hertugen
glæde sig over sove- og opholdsværelser.
Kære far og mor! Jeg har på en meget indirekte måde villet
belyse det symbolske indhold i denne fest. Nemlig ved dets
betydning for mig. Engang syntes jeg ikke, at der var noget
særlig bemærkelsesværdigt ved min barndom. Den var bare
ganske almindelig. Men efterhånden som jeg er kommet på
afstand af den i tid og har erhvervet mig et videre
sammenligningsgrundlag, oplever jeg det som et privilegium at
kunne tænke tilbage på den som en periode af uforstyrret vækst
i en velordnet og overskuelig lilleverden.

Biografi:  Mor blev født i Smedegade i Horsens 1903. Efter
hendes fars død ved en rideulykke 1908, giftede mormor sig
med hans fætter, proprietær Viggo Eggertsen fra Faurgaard ved
Odder, og Faurgaard var i mors bevidsthed hendes barndoms
lykkeland. Her boede familien, indtil købet af proprietærgården
Krumstrup ved Ryslinge i 1915. Indtil da var mor blevet
undervist privat, men i sommeren 1915 blev hun optaget i Ringe
Mellem- og Realskoles 2. ml, og herfra tog hun
mellemskoleeksamen 1918. Derefter kom hun på gymnasiet i
Svendborg, men da hun skulle op til studentereksamen i historie
gik der en klap ned. Hun dumpede, og festen måtte aflyses. Det
var traumatisk. Men der var fjeder i hende. Hun tog fat påny og
rejste i jan 1922 til England hvor hun først var i huset på en
præstegård, dernæst boede i en privat pension indtil efteråret
samme år. Efter hjemkomsten satte hun en pladsannonce i et
blad og fik på grundlag heraf arbejde fra nov 1922 til nov 1923
som ung pige i huset hos forpagter Andersen, Steensgaard på
Langeland. Derefter var hun først elev, siden assistent på
Prinsesse Helenes Børnehjem. Hun ville senere til Frankrig for
også at lære dette sprog, men opgav det, da hun og far forlovede
sig i 1925. Der er bevaret en lang og meget kær brevveksling
mellem de nyforlovede, hun på Krumstrup, han i Tjørnekrogen
ved Gentofte sø. Som forberedelse til ægteskabet var hun inden
giftermålet på den Suhrske Husmoderskole i Kbh. Imens boede
hun hos Thora Hald, der var søster til Viggo Eggertsen og mor
til Hedda der var gift med fars bardomsven, Svend Rix.
For os børn var mor centrumsfiguren i hjemmet på Udsigten 28.
Der var en selvfølgelig arbejsdeling mellem hende og far: Han
tog sig af forsørgelsen og af det ydre arbejdsliv, mens haven var
hans domæne hjemme. Mor passede hjem og børn. Endnu mens
jeg var lille, havde vi ung pige i huset, jeg husker svagt Karen
fra Frederikshavn. Og far havde til en begyndelse havemand.
Bil havde vi ikke. Far tog S-toget fra Gentofte station hver
morgen og kom hjem hen under aften. Hjemme sad han om
aftenen i sin grønne lænestol med benene på en puf og med en
blyant eller et stykke papir i munden over arbejdet med
Rigsdagsårbogen. Også i sommerhuset arbejdede eller læste han
dagen lang, kun afbrudt af en alene-tur til stranden nu og da
eller en omgang krible-krablekrydsord med mor. De var
skrappe til det med kryds-og-tværs, det skulle være den svære
"Grubleren" i Politiken som de holdt. Mor der havde arvet sin
mors raske håndelag og beslutningsdygtighed tog sig af
indkøbene, maden, rengøringen og af os børn. Hun var jo
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vokset op på en stor gård, og hun bevarede en friskhed og
uimponerthed i menneskelig omgang. Ud af denne
ejendommelighed sprang også en mængde karakteristiske udtryk
hvoraf nogle er gået i arv til os børn som vore egne. Hvis vi
f.eks. ikke mødes som aftalt er det fordi vi "er gået bus af
hinanden". Andre udtryk og anskuelige situationsbeskrivelser
morer jeg mig over i hendes mange breve til far, når de i
perioder var adskilt. Her er for eksempel indledningen til et brev
dat. 17/12 1928 fra mor der netop var ankommet med Helle og
Knud på juleferie til Krumstrup: "Kære, elskede Snuser! For at
begynde med det vigtigste, Ungerne har det glimrende, ingen af
dem er blevet forkølet af Rejsen, som jo ogsaa gik ret smertefrit.
Da jeg gik gennem den gennemgaaende Vogn for at finde Sæde,
rystede mine Medrejsende af Rædsel for den Indkvartering, men
vi slog os ned hos et ældre Ægtepar, de strittede ogsaa og
fortalte, at der var Rygekupe. "Slige Smaating generer ikke saa
store Aander", sagde jeg venligt, og de viste sig for Resten at
være saa flinke. Det eneste rædsomme Punkt paa Rejsen var, da
Helle i selvsamme Kupe sagde "Tis", og da jeg vilde gaa med
hende, sagde Herren, "jeg vil blot sige Dem, at toilettet er laast
om Bord", men saa trak han en saakaldt Potte frem fra et lille
Skab, den havde Facon af en Sauceskaal, den var absolut for
Herrer og ikke for Helle, og hun vilde da heller ingenting paa
den, men det var i alle Tilfælde flinkt af ham."
Mor kunne godt bide fra sig og være både rap i vendingen og
karsk i sine domme, som da hun i 1932 brød med den altid
"nævenyttige" (igen et af mors udtryk) Hedda Rix med ordene "
jeg er for selvstændig en Natur til, at jeg i Længden kunde finde
mig i din ustandselige Blanden dig i vore Forhold." Men hun
havde frem for alt en lethed i sindet. Helle fortæller om en gang,
børnene havde summet om en lagkage, til der ikke var mere
tilbage, og nu frygtede de mors reaktion. Men hvad skete: Hun
lo. Det gjorde hun også, da far faldt så lang han var under jagten
om det runde egetræsbord på Knud der ikke ville have en
regnfrakke på. Hun havde også arvet Barføddernes poetiske åre
og skrev og instruerede f.eks. et versificeret udklædningsstykke:
"Den stjålne prinsesse" til Helle og hendes kammerater. Knud
var sigøjneren Hannibal. Selv husker jeg hvordan hun besøgte
Søs og mig med saftevand i vores hyggeligt indrettede huler. Og
da jeg blev ældre, bar hun kaffe og kager op til mine
kammerater og mig på mit værelse, - hvis da ikke kaffen blev
indtaget i dagligstuen til fælles glæde for unge og gamle. Hun
var fjern fra fars mere dybsindige/sentimentale - jeg havde nær
sagt "thorborgske" - side. Når han talte om sin snarlige død, blev
han straks fejet af, og hans forkærlighed for udvalgte
familiemedlemmer irriterede hende. Men jeg har aldrig hørt dem
skændes, og de delte dagens store og små nyheder. Hver især
havde de uden tvivl deres ensomhed, men deres kærlige
fællesskab var trods temperamenternes forskellighed ubrydeligt
og livsvarigt. De stolede på hinanden, og de misbrugte ikke
børnenes eller hinandens følelser. Vi havde et par fuldvoksne
forældre der både kunne sige til og fra.
Ved siden af hjem og børn havde mor sit eget liv. Hun læste
meget, mest romaner og biografier, og jeg ser hende for mig
udendørs i en liggestol med en god bog. I sommerhuset lagde
hun "Onkel Didrik-kabale". Og så førte hun en omfattende
brevveksling med familien i vid forstand. Det var i de senere år
mest nyhedsbreve gennem hvilke vi alle blev holdt à jour om
hinandens færden. Men de var også fulde af betragtinger og ind
i mellem læsefrugter. Rask skrevne og med forventning om
hurtigt svar. Det gik over stok og sten. Jeg har gemt hendes
utallige breve til mig, og de er en guldgrube af dagligliv fra
dengang. Selv gemte hun ikke de breve hun modtog, de gik ind
i processen, og så ud med dem som med gårsdagens avis. Hun
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delte afgjort ikke fars familiehistoriske interesse. Jeg er lige ved
at sige tværtimod. Som børn elskede vi at høre mor fortælle
barndomsoplevelser fra Faurgaard, men om ungdomsårene på
Krumstrup fortalte hun aldrig. De havde sikkert heller ikke
været nemme med en patriakalsk og kolerisk stedfar
("højsteret" kalder hun ham i brevene) og en dumpet
studentereksamen - en ulykkelig forelskelse havde hun også
haft. Hun fortrængte det ikke, men holdt det for sig selv. Fars
erindringer beretter fyldigt om hans barndomshjem i Hornsyld,
uddannelsen i Kbh., mødet med mor og familiens
konsolidering, men om kernen i det hele: familielivet på
Udsigten 28 er de påfaldende tavse. Det skyldes ikke mindst
hensynet til mors blufærdighed, tror jeg. Men heldigvis har han
gemt deres indbyrdes breve fra tiden indtil efter besættelsen, og
mor skrev selv dagbøger til sine børn. Det er familiehistoriske
vidnedbyrd af rang. Hertil kommer utallige fotos og ikke mindst
fars smalfilm helt tilbage fra 30erne, da børnene var små, og
farmor endnu kunne gå. Andre film er fra de mange
udenlandsrejser. De levede til dagligt med "stor spar" som faster
Addas grønlandske "pige", Judithe kunne sige det. Men i mange
år rejste de hvert år til udlandet. Først til Italien, og til sidst var
Jugoslavien det foretrukne rejsemål. Men også det fik en ende.
Skrøbelige og tunghøre som de var, havde de det bedst hjemme,
men de besøgte os dog både på Uldum Højskole og på
Bornholm. "Grete, jeg går lige over i pejseren", hørte vi far sige
en jul i Uldum. Og senere på Bornholm: "Grete, nu kan jeg da
for fremtiden også sige, at jeg har været på Christiansø." - Han
var da 93 år! Mor klarede sig uden hjælp udefra.
Hjemmehjælpen kom kun én gang, så var hun færdig med det.
Hun kunne trods snigende kræft bedre selv, syntes hun. Hun
overlevede far nogle få måneder og savnede ham meget - men
så havde de også haft 67 år sammen.
 
Til slut en prøve på mors evne til at fortælle for børn. Jørgen
Fog lå omk. 1940 på sygehuset i Svendborg, og han har givet
mig et brev han dengang fik af mor til trøst og opmuntring:
"Kære lille Jørgen! Kan du huske, da Knud laa paa Sygehuset,
da var du tit ude at se til ham, og nu burde jeg jo egentlig rejse
over til dig og se til dig, men der er noget langt, og saa kan de
herhjemme ikke saa godt undvære mig, jeg forsikrer dig for, de
vilde sove hele Dagen, hvis jeg ikke var der til at hale dem ud af
Sengen, de kan rigtig godt lide mig alle tre, undtagen naar jeg
om Morgenen kommer ind og melder, "nu er Kl 7, kan I saa
komme op", saa brummer de en hel Del og gaber næsten
Kæberne af Led, for det sære er, at de altid ligger allerbedst,
netop naar de skal af Fjerene. Men da jeg altsaa ikke kan rejse
over til dig, og sidde paa din Sengekant (som man slet ikke maa
paa et Sygehus) og fortælle dig en Historie, vil jeg skrive den til
dig i Stedet for, saa kan din Mor læse den højt for dig. Og det er
en virkelig Historie.
Du ved maaske nok , at da din Far ikke var større end lille
Henrik og jeg var fem Aar gammel, saa døde vores Far, altsaa
din Farfar, han red hver Dag en Ridetur paa en Hest, som jeg
nok tror hed Frits. Men en Dag blev den bange for en Mand, der
slog Skærver, og da den sprang til Side faldt din Farfar af og
slog sig saa slemt at han døde.
Nogle Aar efter giftede Farmor (som jo er din Fars og min Mor)
sig med Bedstefar paa Krumstrup, ham kan du maaske huske
endnu, men dengang boede de ikke paa Krumstrup, men paa en
Gaard ovre i Jylland, der hed Faurgaard. Naar jeg nu tænker
tilbage paa den Gaard, saa ved du ikke, hvor jeg synes, der var
yndigt, og naar jeg fortæller Onkel Johs om den, og det gør jeg
tit, saa siger han "du synes, der var saa dejligt, fordi du var Barn
der", men det passer nu ikke helt, for der var nu helt
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ualmindelig yndigt, og saa er der det forfærdelig kedelige, at de
Mennesker, der siden købte den, helt har ødelagt den, de har
revet Laderne ned, og taget Haven ind til Mark, for ellers vilde
jeg rejse derover engang og faa Lov til at vise Helle, Knud og
Kjeld den og alle de Steder, hvor vi legede.
Har Far fortalt dig om "Abraham"? Det er ikke ham i
Bibelhistorien, som du maaske har hørt om i Skolen. Nej, det
var en Høne. Ligesom du gør nu, saadan passede jeg
Hønsene og Kyllingerne paa Faurgaard, en Aften, da jeg skulde
om i Kyllingegaarden for at lukke for dem, laa der en lille sort
Kylling, der ikke var kommet med Mutter i Hus, ude i Gaarden,
den saa ud, som om den var død, men da jeg fik den op i
Haanden, saa jeg, at der var lidt Liv i den. Jeg fik den ind ved
Komfuret, og der kom den til Hægterne, og næste Dag satte jeg
den ud til Hønen, men tænk, det Skarn, den huggede efter den
ligesom Andemoderen i "den grimme Ællling", der var bare den
Forskel, at denne lille Kylling saa ud som enhver anden lille
Kylling. Jeg maatte tage den ind og være Mor for den. Vi troede,
den var en Hanekylling, saa vi kaldte den Abraham, siden viste
det sig, at det var en Høne, men den var ikke Spor fornærmet
over, at hedde Abraham. Den trivedes glimrende, den var saa
tam som en lille Hund, naar vi sad og spiste, tiggede den, og fik
den ikke noget, fløj den op paa Bordet og tog selv. Den holdt
saa meget af Røræg, at den spiste for meget og kastede op. En
anden Gang var der en, der kom til at træde paa dens ene Taa,
saa den maatte gaa med Klud paa. Til sidst blev den saa stor, at
den lagde Æg, saa blev den sat ud i Hønsehuset om Natten, men
hver Dag kom den en Tur ind i Køkkenet og fik Mad.
En anden Gang fik vi en stor hvid Kanin forærende, den havde
røde Øjne, du kan tro, den var sød, den boede i
Kyllingegaarden, men pludselig en Dag var den væk. Vi var
meget kede af det, vi troede den havde gravet sig ud, og var
løbet bort. Men kan du saa tænke dig, pludselig en Dag
dumpede vi ned i et Hul i selve Kyllingegaarden, og der laa
Mutter Kanin med 7 Unger, de var netop saa store, at de kunde
løbe rundt, der var 6 helt hvide med røde Øjne og en brun.
Og saa havde vi Hundehvalpe, dem jeg husker bedst, var Børn
af en plettet Jagthund, der hed Diana, jeg tror nok, det var 8, den
havde paa een Gang, og hver Sommer havde vi Gedekid, naar
vores Vaskekone, Ingrids Ged fik Kid, kom hun og forærede os
det, og engang fik vi ovenikøbet to, i Begyndelsen fik de Flaske
med Sut paa, senere kunde de nok drikke Mælk af en Spand, og
de blev saa tamme, at naar vi gik Tur, gik de med uden Baand,
som et Par smaa Hunde.
Og saa skulde du bare se en Have, der var paa Faurgaard, med
en Dam, hvor Ællingerne svømmede om Sommeren, og en stor
Høj, hvor der voksede tre store Bøgetræer, og et mægtigt stort
Valnødetræ var der ogsaa i Haven. Hvis jeg engang vinder eller
faar en Masse Penge, mange flere end jeg ved, hvad jeg skal
stille op med, saa rejser jeg over til Jylland og køber Faurgaard
og saa bygger jeg Laderne op igen, og faar en Havearkitekt til at
lave Haven akkurat som den var, da jeg var Barn, og saa vil jeg
bo i Stuerne og invitere dig og Henrik og Ole og jeres Mor og
Far, ja, hele Familien over til mig, var det ikke en god Ide, det
værste bliver med de store Bøgetrær paa Højen, for jeg har hørt
noget om, at de er fældet, mon vi kunde flytte nogen fra jeres
Skov derover og plante dem? Og I skal komme i Kirsebærtiden,
for du ved ikke, hvad der er af Kirsebær, baade sorte og gule.
Jeg vilde ønske, Bedstefar aldrig havde solgt Faurgaard, for saa
havde der alligevel ikke været saa meget at lave for mig naar jeg
engang faar alle de Penge, det er vist mange, der skal til. Og saa
var der saaden en yndig Skov, det var bare en lille Klat, men
den var saa fuld af dejlige Stier og Bække og helt hvid af
Anemoner om Foraaret.
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Engang havde vi en væmmelig stor Tyr, som vi alle sammen var
saa bange for, for den var saa slem til at rive sig løs, og det
gjorde den da ogsaa en Dag, og Fodermestrene og Karlene var
efter den, men lige saa snart de fik fat i den, gjorde den et Hop,
og saa rev den Manden om Kuld og saa galopperede den af
Sted. Det var en værre Redelighed, men saa fik vi Besøg af en
Herre, han havde sin store St. Bernhardshund, Bjørn, med, og
vil du tro, den kunde fange Tyren, den sprang op og bed sig fast
i Ringen i Næsen, og der holdt den fast til de kunde faa den
forsvarligt tøjret.
Alle de her Historier har jeg fortalt Helle og Knud og Kjeld saa
mange Gange, at de kan dem udenad, og naar vi saa kommer
hertil, saa udbryder de "Fortæl os om, da du tissede i Bukserne
paa Steensgaard". Hvad mener du, men nu skal du ogsaa faa den
flove Historie.
Det var da jeg var blevet voksen, men endnu ikke gift med
Onkel Johs, da var jeg et Aar paa en Gaard, der hed Steensgaard
paa Langeland hos en Fru Andersen. Der paa Steensgaard havde
de den mest modbydelig store Gedebuk, du kan tænke dig, med
lange Haar helt ned til Jorden og mægtige Horn og en
modbydelig Lugt, men saa havde den en Stemme, saa spæd og
fin, som om den var et henrivende lille Gedekid, "Be-be", sagde
den. Og saa var den saa rædsom ondskabsfuld, jo, det var et
dejligt Dyr. En Dag gik Fru Andersen og jeg ude paa en stor
aaben Plads, hvor der var et lille Hus, hvor vi puttede Høns ind,
der vilde ruge, og som ikke maatte ruge. Vi gik netop med en
Høne i hver Haand hver, og anede intet ondt, da vi hørte "Be-
be", bag ved os, og der kom "Mads" i fuld Galop, nej, hvor blev
vi forskrækkede, vi smed Hønsene og styrtede af Sted med
Gedebukken lige i Hælene, og vi naaede lige at smutte ind i
Svinestalden og lukke Døren for Næsen af den, og saa var det
det skrækkelige skete, jeg tissede i Bukserne af lutter
Forskrækkelse, og den stod udenfor og sagde "Be-be", med saa
sød en Stemme, men vi holdt paa Døren, kan du tro, til der kom
en og fangede Uhyret.
Saa kan jeg ikke flere Historier denne Gang. Ha' det nu godt,
lille Pilleren, og mange Hilsener fra
Faster Grete.
 
Knud talte ved bisættelsen:
"Da vi for 5 måneder siden tog afsked med vores far, var der
ingen af os, der havde tænkt os, at mor skulle følge ham så kort
tid efter.  Vi ønskede alle for mor, at hun skulle få mange gode
år endnu. Men sådan skulle det ikke gå. I dag forstår vi rigtigt,
hvor heroisk den indsats var, som hun gjorde for far og for os
alle sammen. Hun havde en sidste opgave, og den gennemførte
hun. Hun var ukuelig, klagede aldrig, og hun bevarede sit lyse
sind og sin optimisme. Men efter denne indsats begyndte
kræfterne at svigte, og hun savnede far efter de 67 år, de havde
haft sammen. I dag ved vi, at hun bar på en alvorlig sygdom.  Vi
har midt i sorgen mange ting at være taknemmelige for. Vi fik
lov til at beholde vores forældre meget længe. De klarede sig
selv til det sidste uden fremmed hjælp, og deres beskedenhed
forbød dem at ligge nogen til byrde. Det var altid med glæde, at
både store og små besøgte dem i Brede og aldrig en bebrejdelse,
hvis der en gang imellem gik lidt for lang tid imellem besøgene.
Far var utrolig afhængig af vores mor, det havde været
uoverskueligt slemt, hvis han skulle have oplevet, at hun gik
bort før ham. Hun insisterede på at passe ham selv og beholde
ham hjemme, men hvis han havde levet længere, havde det ikke
været muligt. Det havde været frygteligt synd for dem begge. Til
det sidste havde mor meget at give os, når vi besøgte hende på
hospitalet. Den sidste tid var der til stadighed nogen af os til at
holde i hånden. Monika tilbragte den sidste nat hos hende, og
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hun sov roligt ind, mens Helle og Vibeke var ved hendes side.
Hun nåede ikke at blive bevidst om sin situation. Vi troede alle,
at der ventede hende et mindre indgreb, som ventede på, at hun
skulle samle lidt kræfter efter en infektion, og vi havde glædet
os til, at hun skulle rekreere sig ude hos os, når det var
overstået. Hun kunne sige: "Hvad skal jeg egentlig her, jeg fejler
jo ikke noget." Hun havde fortrængt, at hun havde haft
lungebetændelse, havde fået indlagt dræn og fået flere
blodtransfusioner. Men indtil den dag, hvor hun skulle være
opereret, var alle prognoser, at hun skulle klare sig. Der blev
ingen operation, røntgen viste, at det stod langt værre til end
hidtil antaget, der var intet at stille op, og nu gik det hastigt ned
ad bakke, og snart gled hun ind i en halvbevidst drømmeverden.
Jeg tror, at det var belønningen for hendes lyse sind og positive
holdning til tilværelsen, at denne drømmeverden blev lys og
glad, og hun slap for unødige lidelser. Hun fornemmede hvem
vi var, når vi besøgte hende, kommunikationen var på grund af
hendes dårlige hørelse meget sparsom, men vi kom til at spille
roller i hendes halvvågne drømme. Da Solveig, Hjørdis og jeg
var inde hos hende sammen, var hun opstemt og sagde: "Havde
jeg vidst, at det skulle blive sådant et orgie, havde jeg taget øller
med", en oberst deltog i festlighederne og: "Tag nu det stykke
kød Hjørdis", sagde hun.  På den måde mærkede vi, at det betød
noget for hende, at vi var der, og der kom mange. Da Bobo
fortalte, at Connie ventede oldebarn nr. 10, strålede hun og
sagde: "Ring op til himlen og fortæl det", hun syntes også, at far
skulle glæde sig over nyheden. Som eksempel på hendes
ukuelige sind skal jeg erindre om, hvordan hun for ca ti år
siden, dagen efter en meget alvorlig operation, sad op i sengen,
drak rødvin og skrev breve. Hun var en utrættelig brevskriver.
På den mest levende måde berettede hun med kærlighed om
stort og småt i familiens liv og ud til de fjerneste kroge - som
ofte var bedre orienteret end os i nærheden. Disse breve blev
altid modtaget med glæde, og de bidrog til at få familien til at
hænge sammen. De vil blive savnede. Mor var fantastisk til at
tage sig af børn. Vi er fire, som havde det privilegium at have
hende som mor. Og vores børn og børnebørn har også fået
deres rigelige del af hendes kærlighed. Som 70-årig tjente mor
sine første "egne" penge ved at vikariere for Monika i
fritidshjemmet. Børnene elskede hende, og hun nød det. Når
hun læste "Troldepus" for familiens yngste, blev det stor
litteratur for os voksne, når vi hørte med og iagttog hende og
børnenes reaktioner. Hun var utroligt personligt beskeden og
sparsommelig af natur, men os undte hun alt det bedste.  Hun
efterlader sig en stor familie, som holder fantastisk godt
sammen. En ældre besøgende til en medpatient bemærkede, at
det var en positiv oplevelse at se så mange af familien, som kom
i alle aldre, og hvor godt de øjensynligt alle havde det med
hinanden. Men selv om mor var meget syg og til sidst ikke
ganske klar, så var det givende for os at besøge hende. Jeg tror,
at mor ved sit eksempel har givet mange af os en ny indsigt i
livet. Døden blev mindre skræmmende, vi følte os rigere, fordi
vi så intenst har levet med hende og hinanden i disse hendes
sidste dage. Det er noget, vi aldrig vil glemme - selv om det
billede af hende, vi helst vil bevare, er fra hendes velmagts dage
som en kærlig og opofrende mor, der altid havde overskud til at
hjælpe andre, og hvis praktiske håndelag og dømmekraft vakte
beundring - og undertiden kaldte på et overbærende smil, når
hun blev lidt for praktisk eller lidt for ivrig til at løse problemer
i et snuptag.
Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg vil slutte med på egne og
mine søskendes vegne at takke alle dem som fra nær og fjern er
kommet for sammen med os at tage afsked med vores mor."
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Helle fremsagde et digt, mor engang havde skrevet til hende:
"Om du ta'r til Kinas land,
rider gennem ørknens sand,
sejler over salten vand.
Om i syd, øst, vest og nord
af den hele store jord,
du engang med tiden bor,
jeg dig aldrig glemmer - mor."
 
Helle har senere skrevet flg.:
"Til Aktivitetscenteret Grønningen.  Tak for opfordringen til at
skrive et indlæg i jeres bog om kunsten at ældes med værdighed.
Det giver mig en kærkommen lejlighed til at mindes mine
forældre, som jeg mistede for 3 år siden. Min mor døde 1/2 år
før sin 90 års fødselsdag, da var min far død 5 måneder
tidligere. Han opnåede den høje alder af 96. De havde været gift
siden 1926, altså i 67 år, og de havde fejret alle runde dage, der
overhovedet kom på deres vej gennem livet, med den stadigt
voksende børneflok. Til sidst talte den 4 børn, svigerbørn, 13
børnebørn og 9 oldebørn. Mine forældre var stort set raske lige
til det sidste og boede i deres hjem, en 4-værelses lejlighed i
Brede på femte sal, hvorfra man kunne se Eremitageslottet mod
øst og Frilandsmuseet mod vest, når man stod på altanerne.
Hertil var de flyttet, da den store villa i Gentofte, som Far havde
ladet bygge, blev for uoverkommelig, og her klarede Mor at
holde hus uden mindste hjælp. Og hun havde mange
middagsgæster!  Jeg husker, hvordan vi kom afsted til hospitalet
den februardag i -93, hun med et blik på en lille bunke tøj på en
stol: "Nå, det ordner jeg, når jeg kommer hjem." Lidet anede vi,
at hun aldrig skulle gå ind ad den dør igen. En måned efter var
hun borte for bestandig. Min mor var en sjælden kvinde, utrolig
stærk og positiv. Aldrig var noget så galt, så det ikke var godt
for noget. Med humoren og en særlig barnlig nysgerrighed i
behold tog hun livets medgang og modgang uden at lade sig
kue. Med sine lange, slanke ben gik hun så let og rask afsted og
ordnede alle praktiske ting i en håndevending, skrev lange,
indholdsrige breve og tog sig af utroligt mange, der elskede
hende for det, hun var, beskeden, uhøjtidelig, karsk og - sød.
Ingen tid til selvdyrkelse og flæberi. Om meget af kvindeoprøret
i tiden havde hun kun ét at sige: "At de gider!" Vel vidende, at
hun hørte til de privilegerede. Det kom som et chok for os alle,
at Mor skulle dø. Den tanke var næsten ikke faldet os ind. Mens
Far læste og filosoferede meget over livet og døden og
beskæftigede sig med sin egen død, levede hun så intenst i nu'et,
så man rent glemte, hvor gammel hun var. Og at hun kunne dø!
De gav hende lattergas på hospitalet for at holde smerterne ude,
og Mor der blev beruset af et drikke et enkelt glas vin, lå nu og
lo højt og bildte sig ind, at hun var til fint selskab. Jeg skal
indrømme, at jeg græd, da jeg fandt hende i den kunstigt
fremkaldte lykkerus. Pludselig så hun alvorligt på mig og
spurgte: "Hvorfor græder du?" og hun pegede på sine øjne og
rystede på hovedet mange gange. Ingen skulle sørge over hende.
Det var det sidste, jeg hørte hende sige, for så gled hun ind i en
dyb søvn, som hun ikke vågnede af mere. Et langt og smukt liv
var forbi. Der går ikke en dag uden at jeg tænker på hende, ja,
på de to - med stor taknemmelighed og varme.
Helle Thorborg, Maj 1996"
 
 
Jeg har skannet mors dagbøger til os børn samt brevveksling
en mellem hende og far ind på hjemmesiden.
 
Tegning og akvarel af Helle i min besiddelse.
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Medicinske notater: Første kræftoperation 3 apr 1981. Anden 7
maj 1986.Tredie gang 21 sep 1990 for kræft i tyndtarmen. Hun
blev indlagt for sidste gang på Gentofte amtssygehus med kræft
8 feb 1993.

Begivenheder i hendes liv:
• Skolegang: mellemskoleeksamen, 1918, Ringe Mellem- Og

Realskole.

• Hun rejste 1922 i England.

• Hun blev ansat som ung pige i huset 1922-1923 på
Steensgaard, Langeland.

• Hun blev uddannet som elev/assistent 1923 på Prinsesse
Helenes Børnehjem.

• Elev: 1926, Suhrske Husmoderskole, Kbh..

• Hun arbejdede som hjemmegående husmoder 1926 i Gentofte.

• Hun boede 1969-1993 i Bredebo, Brede.

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.

Biografi: 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 Damsk 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: "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
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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 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."

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand polyt 1924 på Polyteknisk

Læreanstalt.

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

• Han blev ansat som DSB 1964 i Kbh..

• Han blev ansat som Vejdirektoratet, brokontoret 1971 i Kbh..

Carl blev gift med Mette Jacobsen Bjerremand, datter af
Jacob Jacobsen Bjerremand og Ane Marie Berthelsen,
den 1 Aug. 1925 i Spøttrup. Ægteskabet endte med skilsmisse.
Mette blev født den 21 Dec. 1899 i Søvind og døde den 23 Okt.
1979 i en alder af 79 år. Parret var barnløse.

Carl blev derefter gift med Gertrud Jensen den 23 Jul. 1948.
Ægteskabet endte med skilsmisse. Gertrud blev født den 27 Apr.
1906.  Et andet navn for Gertrud var Elna Gertrud. Parret var
barnløse.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun var ansat som soloballetdanserinde på Det Kgl Teater.

• Hun arbejdede som sangerinde.

Carl blev derefter gift med Inge Rasmussen, datter af
Knud Rasmussen og Dagmar Theresia Andersen, den 27
Feb. 1955. Inge blev født den 6 Mar. 1911 i Kbh. og døde Omk
1996 i en alder af 85 år. Parret var barnløse.

Biografi: Datter af polarforskeren Knud Rasmussen. Skilt fra
van Hauen 1950.
 
Hun var lærer på Dansk Mensendieck Skole i Hellerup og havde
været i USA og lært Mensendiecksystemet hos grundlæggeren,
læge Bess Mensendieck.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev uddannet som gymnastiklærerinde hos dr.

Mensendieck i Los Angeles, USA.

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

Mary Vingfrida Levinsen blev født den 15 Okt. 1865 og døde den 18
Jan. 1866.

August Levinsen blev født den 28 Jul. 1867 på Bøgely, Stouby, døde
den 25 Jan. 1932 i Kbh. i en alder af 64 år, og blev begravet den 29 Jan.
1932 i Gentofte. Et andet navn for August var August Frederik Levinsen.

Biografi:  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."
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Begivenheder i hans liv:
• Student: 1885, Herlufsholm.

• Han blev uddannet som cand jur 1891.

• Han blev ansat som 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
blev født den 9 Aug. 1884 og døde den 1 Jan. 1966 i en alder af 81 år.
Parret var barnløse.

Lorents Levinsen blev født den 12 Dec. 1821 i Holbæk Ved Randers, døde den
13 Dec. 1905 i Hellerup i en alder af 84 år, og blev begravet på Fasankirkegården
(Nuv. Solbjerg), Frederiksberg. Et andet navn for Lorents var Lorents Johannes
Levinsen.

Biografi:  Lorents kom ligesom søsteren Anna i huset hos en faster og onkel i
Randers efter faderens død 1832. De befordrede ham på Randers Latinskole 1833
og derfra blev han student 1839. 1844 blev han teologisk kandidat. Efter en tid
som huslærer på Lolland blev han ansat som adjunkt på den lærde skole i Randers
1846. 1852 giftede han sig i Ålborg med Caroline Rée der var kusine til Søren
Levinsens Frederikke Rée. Derefter blev han præst, først i Slesvig. (Kværn i Angel
1852, i Munkbrarup sammesteds 1859).
Præsten Mouritz Mørk Hansen skriver i sine erindringer:
"Til Kvern fik jeg gennem Regenburg min kjære Ven, min Hustrues Fætter, Lorens
Levinsen, udnævnt 1852. Vi besøgte ham oftere her og senere i Munkbrarup, hvor
han blev Præst 1859. Han var en flink Præst og en elskværdig og tro Ven. Hans
Hustru Caroline Ree, født Jødinde, Steddatter af Redaktør Ree, var som ung meget
smuk, men blev senere uformelig stor og besynderlig lad, saa at hendes Mand ikke
blev lykkelig. I Munkbrarup var det altid en Glæde at besøge dem.
Hans Svoger Jacob Hansen, gift med hans Søster Madsine (min Hustrues Veninde
og Kousine), blev Præst i Grumtofte og senere i Gjelting, og jeg har besøgt ham
begge Steder.
Da Jacob Hansen og Lorens Levinsen begge var hidsige og paastaaelige, skjændtes
de ofte. En Gang, jeg var med Lorens Levinsen i Gjelting, kom de strax den første
Aften i det heftigste Skjænderi over en Bagatel. En anden Gang flere Aar derefter,
da Jacob Hansen kom til Kjøbenhavn og skulde bo hos sin Svoger, kom de
ligeledes i Disput, der gik saa vidt, at Hansen pakkede sin Kuffert og tog hen paa
et Hotel. Og dog vare de begge gode og brave Mænd og kristelige Præster." (s.
146).
Lorents har selv berettet om en begivenhed fra 1864: "Under Krigen, da der
Søndag 14. Februar 1864 holdtes dansk Gudstjeneste (i Munkbrarup Kirke), var
Kirken fuld af Menighedsmedlemmer og tyske Soldater og Officerer. Jeg traadte
da frem for Alteret og sagde paa Tysk: "Efter de gældende Regler, som jeg ikke er
beføjet til at ændre, skulde her i Dag prædikes i det danske Sprog. Da her
imidlertid er mange fremmede Tilhørere, som ogsaa ville høre Guds Ord af mig,
vil jeg af Hensyn til dem prædike paa Tysk." Saa gik alt godt, men jeg bad den
sædvanlige Kirkebøn for Kong Christian den Niende. Efter Gudstjenesten sagde
Officererne til mig, at de i Grunden agtede mig for min Bøn, men at de bestemt
vilde fraraade mig at gentage den fremtidigt, og at det heller ikke var sket i de
omliggende Kirker. Inden næste Søndag kom der Befaling til at forandre
Kirkebønnen." (Cit. Paul Nedergaard s. 14). Han blev afskediget for sit danske
sindelag efter krigen. 1864-75 var han så residerende kapellan i Randers, inden
han fik kald i Sæby Sj. 1875-90. Han levede sine sidste år som emeritus i Hellerup.
Paul Nedergaard skriver: "Præsten Lorentz Levinsen var en fin og lærd Mand,
højkirkelig og af Martensens Skole. Han havde ingen større Sympati med de
Bevægelser, der brød frem. Baade Grundtvigianismen og Indre Missions Vækkelse
holdt han sig konservativt paa Afstand af. Han var Præst i samme Herred som
Vilh. Beck, men havde ingen særlig Forbindelse med ham, ligesom han vist
savnede dybere Forstaaelse for den udvikling, som foregik i Sønnerne Johannes
og Antons aandelig Liv."
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Alfred Ipsen der var nærmeste ungdomsven med sønnen Johannes Levinsen har
beskrevet præstegårdshjemmet: "Det var et dannet Hjem, hvor god Litteratur og
Kunst hørte med til det daglige Brød, og det var en Glæde at se de store Bogskabe
med deres velordnede Indhold af indbundne Bøger, alle vor  danske Litteraturs
klassiske Værker og mange tyske. Man var i dette hjem lige saa fortrolig med tysk
Sprog og Digtning som med dansk, og ikke blot Goethe og Schiller, men ogsaa
Lessing, Herder og Klopstock og mange andre hørte til Husets Fortrolige." (Cit.
Nedergaard).

Begivenheder i hans liv:
• Skolegang: discipel, 1833, Randers Latinskole.

• Han findes i folketællingen 1834 som logerende hos faster og onkel Lars Borberg
i Randers.

• Student: 1839, Randers Lærde Skole.

• Han tog eksamen cand theol den 1844 på Kbhs Universitet.

• Han findes i folketællingen 1845 som huslærer hos provst Nicolai Conrad
Nannested  i Vestenskov Ved Nakskov.

• Han findes i folketællingen 1850 som adjunkt, logerende hos kusine,
modehandler Anna Dienstmann  i Randers.

• Han blev ansat som Præst 1852 i Angel, Slesvig, Danmark.

• Han blev ansat som præst 1859 i Munkbrarup, Angel.

• Han blev ansat som konstitueret præst 1864 i Randers.

• Han blev ansat som præst, 1875-1890 i Sæby & Hallenslev, Holbæk Amt.

• Han gik på pension i Hellerup.

Lorents blev gift med Caroline Johanne Rée, datter af Nathan Philip Rée 
og Julie Nathalia Hinrichsen, den 1 Sep. 1852 i Aalborg. Caroline blev født
den 7 Dec. 1832 i Ålborg og døde den 13 Nov. 1888 i Sæby, Løve, Holbæk i en
alder af 55 år. Deres børn: Johannes, Henrik, Julie og Anton.

Biografi:  Carolines far, Nathan Philip Rée, døde, da hun var blot 2 år gammel, og
hendes mor giftede sig med hans brorsøn, den kendte Ålborgredaktør Bernhard
Philip Rée. Mourits Mørk Hansen skriver om hende: Lorens Levinsens "Hustru
Caroline Ree, født Jødinde, Steddatter af Redaktør Ree, var som ung meget smuk,
men blev senere uformelig stor og besynderlig lad, saa at hendes Mand ikke blev
lykkelig."

Johannes Levinsen blev født den 23 Okt. 1853 i Kværn ved
Flensborg, døde den 7 Okt. 1884 på Frederiksberg i en alder af 30 år, og
blev begravet den 12 Okt. 1884 på Fasankirkegården. Årsagen til hans
død var blindtarmsbetændelse. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi:  Johannes og broderen Anton kom på Bøgely og gjorde indtryk
på de to unge kusiner, Agnete og Nora. "Prinsesserne" kaldte de dem.
Min farmor var henrykt over sin missionske fætter, og far er opkaldt efter
ham.
Der findes en mindebog om ham af Paul Nedergaard i serien
Menighedens Mænd, Lohses Forlag 1925. I min besiddelse.
Efter nederlaget 1864 slog forældrene sig ned  i Randers hvor Lorents
stammede fra, og sønnerne Johannes og Henrik kom i Randers lærde
skole. Her gik Alfred Ipsen, og han og Johannes blev bedste venner. De
udgav allerede i skoletiden en digtsamling sammen og Johannes sendte
den til den beundrede Bjørnson. Han var nummer 1 i klassen. 1871 blev
han student og læste teologi. 1873 deltog han med andre skønånder i en
studiekreds i Gotfred og Margrethe Rohdes hjem, "Skovgaard", i Ordrup
og var ivrigt optaget af tidens religiøse spørgsmål. (Se også Hanne
Engbergs bog om Margrethe Vullum: En frigørelseshistorie s. 92).
1876 blev han cand theol. med 1. karakter. Manuduktør i hebraisk,
derefter huslærer på Brahe-Trolleborg hos grevinde Rewentlow. Som
sådan foretog han en udenlandsrejse i Frankrig og Schweitz.1878-79 var
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han i Paris på egen hånd. Derefter personel kapellan hos sognepræst Otto
Pontoppidan i Holeby og Bursø på Lolland, inden han blev præst ved de
classenske boliger på Frederiksberg 1880. Her virkede han til sin død af
blindtarmsbetændelse som 30-årig i 1884. Han delte hus med sin yngste
bror, Anton Levinsen, og deres søster Julie stod for husholdningen.
Kirkesøgningen voksede ved hans forkyndelse, og Indre Missions ledere
fik øje på den unge præst og fik ham snart over i deres lejr. Han skrev
salmer, som blev kendt indenfor bevægelsen, og han deltog også
missionsmøder rundt om i landet. Han tog også virksom del i Kirkelig
Forening for indre Mission i København, og han var engageret i
Magdalenesagen. Hans personlige stil beskrives som lyttende og ikke
meget udfarende, undtagen når trosiveren lejlighedsvis rev ham med.

Begivenheder i hans liv:
• Student: 1871, Randers Lærde Skole.

• Han blev uddannet som cand theol 1876.

• Han arbejdede som præst, salmedigter i Classenske Boliger.

Henrik Levinsen blev født den 25 Maj 1855 i Kværn ved Flensborg
og døde den 4 Sep. 1922 i en alder af 67 år.

Biografi:  Henrik var den mere praktisk orienterede af sønnerne. Han tog
realeksamen fra Randers 1870, blev bankbogholder 1880, bankdirektør i
Viborg 1885, direktør for Jysk Handels- og Landbrugsbank i Aarhus
1888. R. af Dbg. 1913.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som bankdirektør i Århus.

• Han blev konfirmeret i Randers, St. Mortens Sogn.

Henrik blev gift med Mathilde Glæsel, datter af Fritz Edvard
Glæsel og Andrea Nicoline Stillmann, den 25 Maj 1880 i Århus.
Mathilde blev født den 10 Jul. 1856 i Århus og døde den 23 Jan. 1914 i
Århus i en alder af 57 år. Deres børn: Carl Edvard, Olga, Aage Glæsel,
Johanne "Jeanne" og Henrik Glæsel.

Carl Edvard Glæsel blev født den 31 Maj 1881 i Århus og
døde i 1961 i en alder af 80 år. Et andet navn for Carl var Carl
Edvard Glæsel Levinsen.

Biografi: Student 1900, landmand i Skædstrup 1907,
kommunelærer i København 1913.
Navneforandring til Glæsel 1924.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som kommunelærer 1913 i Kbh.

Carl blev gift med Cecilie Kirstine Sørensen den 11 Maj
1908. Ægteskabet endte med skilsmisse. Cecilie blev født den 24
Jun. 1886 i Seest sogn, Ribe amt og døde den 29 Apr. 1947 i
Kbh i en alder af 60 år. Deres børn: Arne, Annelise og
Kirsten "Mylle".

Carl blev derefter gift med Agnes Gram i 1932.  Deres børn:
Hanne og Hans.

Olga Levinsen blev født den 28 Sep. 1882 i Århus og døde
den 24 Dec. 1954 i Tølløse i en alder af 72 år.

Olga blev gift med Peter Constans Emil Krarup den 6 Jul.
1906 i Aaby kirke, Hasle herred. Peter blev født den 3 Aug. 1878
i Odense og døde den 21 Feb. 1954 i Tølløse i en alder af 75 år.
Deres børn: Grete, Niels Henrik, Erling, Ilse, Kaj Aage og
Lykke.
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Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som oberst.

Aage Glæsel Levinsen blev født den 20 Sep. 1883 i Århus
og døde den 13 Sep. 1904 i Fredericia i en alder af 20 år.
Årsagen til hans død var selvmord ved drukning. Han blev
aldrig gift og var barnløs.

Biografi:  Aage Glæsel Levinsen blev fundet død Blanke Strand
Roerslev sogn, Vends herred, 13 sep 1904 efter at have druknet
sig. Familietraditionen vil vide, at det var på grund af ulykkelig
kærlighed (if. Jens Chr. Krarup).
 

Johanne "Jeanne" Levinsen blev født den 12 Maj 1885 i
Århus og døde Før 1970.

Johanne blev gift med Laurits Frederik Fischer den 25 Okt.
1907. Laurits blev født den 31 Maj 1876 og døde den 13 Feb.
1951 i en alder af 74 år. Parret var barnløse.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som oberstløjtnant.

Henrik Glæsel Levinsen blev født den 28 Mar. 1887 i Viborg
og døde den 16 Apr. 1970 i Papeete, Tahiti i en alder af 83 år.

Biografi: Henrik Glæsel Levinsen blev uddannet som
bankassistent, men udvandrede til Tahiti hvor han døde.
 

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som bankassistent.

Julie Levinsen blev født den 18 Dec. 1856 i Kværn ved Flensborg og
døde i 1916 i en alder af 60 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Paul Nedergaard skriver, at Julie styrede hus for sin ældste bror,
Johannes Levinsen, da denne var præst ved De classenske Boliger på
Frederiksberg 1880-84. "Hun var meget indesluttet og noget nervesvag,
hun savnede vist ogsaa Evne til at gøre det rigtig hyggeligt for ham. Naar
der var Fremmede, holdt hun sig helt tilbage."

Anton Levinsen blev født den 20 Jan. 1859 i Munkbrarup, Angel og
døde den 6 Mar. 1920 i Hellerup i en alder af 61 år.

Biografi:  Iflg. Paul Nedergaard flyttede Anton i hus med den ældre bror,
Johannes, da denne 1881 blev præst ved De classenske Boliger på
Fredriksberg, og han boede hos ham til hans død i okt. 1884. Deres
søster; Julie, stod for husholdningen. "Anton Levinsen var gaaet
Militærvejen. 1880 blev han Sekondløjtnant og Aaret efter
Premierløjtnant i Ingeniørkorpset; tillige var han Lærer i Opmaaling ved
Sergentskolen. Det livede svært op, da han blev forlovet, og hans
Kærreste, Frk Marie Kastrup jævnlig kom og fyldte Huset med Musik og
Sang. Hun spillede, og Johs. L., der elskede Musik, sang. Her blev mange
af hans Sange sunget første Gang." (s. 44). Samværet med Johs. L. betød
et religiøst gennembrud for den yngre bror. Nedergaard skriver: "Kort
efter Begravelsen blev han gift, og han avancerede opad i
Officersgraderne. Efter i en længere Aarrække at have været Kontorchef i
Krigsministeriet, blev han udnævnt til Oberst og Chef for 1.
Ingeniørkorps, en Post han kun havde et halvt Aar, da han døde efter
lang Tids haabløs Sygdom i sit Hjem i Hellerup 6. Marts 1920. I
Krigsministeriet gjorde han Tjeneste sammen med sin gode Ven og
Trosfælle, Fuldmægtig Volmer Krohn. Oberst L. mindes som en dygtig
og afholdt Officer, mange betydningsfulde og ærefulde Hverv betroedes
ham, og Stillingen i det krigsministerielle Kontor, hvorunder
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Indkvartering og Kaserneforhold hørte, var ikke saa let i Krigsaarene.
Han blev dekoreret med en Række danske og udenlandske Ordner, var
en varmt nationaltsindet Mand, der følte det som en Lykke at opleve
Forberedelserne til den største Stund vort Slægtled har skuet:
Genforeningen med Sønderjylland. ...  Det som gav Oberst L. det
særegne Præg, var dette at han helt igennem var en kristen Officer. Det
lagde han aldrig Skjul paa. Overfor Fremmede kunde han være noget
forbeholden - men ligesom Broderen kunde han overfor Venner ret
aabne sit rige, kærlige og ydmyge Sind. Han kæmpede for en god Tone i
Hæren, han ivrede med Protester mod den offentlige Prostitution, der
virkede saa nedbrydende paa Moralen blandt det indkaldte Mandskab. I
mange Aar var han en af de ledende i Magdalenehjemmets Arbejde, i
hvis Historie Brødrene Levinsen fik saa gode Pladser. ...  I Kristelig
Officersforening var han med blandt Stifterne og til sin Død et af dens
bærende Medlemmer. Ved enkelte Lejligheder talte han her og aflagde
Vidnedsbyrd, der paa mange Punkter mindede om Johs. L.s Prædiken.
Han var Grosserer Plums gode Ven, og han var med i den Kreds (...),
hvorfra Tanken om Indre Missions Helliggørelsesmøder udgik. I sine
sidste Aar var han en trofast og interesseret Deltager i de store
Nyborgmøder. ...  I Menigheden vil hans Navn dog især blive bevaret
gennem hans Sange. De hører rettelig hjemme, naar Talen er om
Johannes Levinsens Eftermæle. Thi man kan sige, at Johs. L.s
Digterkappe faldt paa ham. Indtil Broderens Død havde A. L. vist slet
ikke givet sig af med Digtekunsten. Nu blev hans Sind fyldt med Sange -
ja saa pludseligt kunde en Sang staa fuldt færdig for hans Bevidsthed, at
han maatte springe af Cyklen paa Vej hjem fra Krigsministeriet og sætte
sig, hvor der var en Bænk, for i en Fart at faa skrevet den ned.
Under det beskedne Mærke A.L. strøede han med rund Haand disse
Sange i Blade og Hefter, navnlig i "Kirkeklokken", Kristeligt Dagblad og
Indre Missions Tidende. 17 af hans Sange er optaget i Indre Missions
Sangbog." (s. 100ff).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1873 i Hobro, Randers Amt.

• Han arbejdede som oberst.

Anton blev gift med Marie Kastrup. Marie blev født i Aug. 1855 i
Simested Ved Hobro og døde den 12 Jun. 1929 i en alder af 73 år.  Et
andet navn for Marie var Johanne Kristine Petrine. Deres børn:
Johanne Marie, Agnes Julie og Agnete Elisabeth.

Johanne Marie Levinsen blev født den 22 Aug. 1885.

Agnes Julie Levinsen blev født den 2 Sep. 1892.

Agnes blev gift med Carl Frederik Van Der Hude. Carl blev
født den 2 Jun. 1884. Deres børn: Preben og Kirsten.

Agnete Elisabeth Levinsen blev født den 23 Jun. 1895 og
døde den 13 Apr. 1947 i Kbh i en alder af 51 år.

Agnete blev gift med Leif Platou Lange den 11 Dec. 1918 i
Garnisons Kirke. Leif blev født i 1894 og døde i 1962 i en alder
af 68 år. De fik en datter: Ruth.

Biografi: Kammerjunker, Premierløjtnant i
Garderhusarregimentet. Gift 11. dec. 1918 i København
(Garnisons Kbg., vielsen i pastor Olfert Ricards hjem) med
Agnete Elisabeth Levinsen, født 23. jun. 1895 i København
(datter af oberstløjtnant Anton Levinsen, død 6. mar. 1920, 61 år
gammel, og hustru Johanne Kirstine Marie Petrine Kastrup).

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som officer.
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Madsine Levinsen blev født i Jan. 1824 i Holbæk Ved Randers og døde i 1901
i en alder af 77 år. Et andet navn for Madsine var Madsine Sophie Levinsen.

Biografi:  Madsine var den yngste af Henrik Levinsens børn og kun 8 år, da han
døde. Hun blev optaget i huset hos en faster og onkel, Købmand Niels Lund i
Randers og fortsatte efter plejeforældrenes død hos fætteren og plejebroderen
Johannes i købmandsgården. Ved FT 1845 var hun gouvernante hos Jørgen
Hansen på hovedgården Borchsminde i Bjerre herred. Hun giftede sig 1853 med
præsten Jacob Hansen. De var præstepar i Slesvig indtil efter krigen 1864 hvor han
blev afsat og derefter i Randers.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1834 som plejebarn hos købmand Niels Lund  i

Randers.

• Hun findes i folketællingen 1845 som guvernante hos godsejer Jørgen Hansen,
Borchsminde  i Bjerre Herred, Vejle Amt.

• Hun findes i folketællingen 1850 som logerende hos Søren Levinsen  i Aalborg.

Madsine blev gift med Jacob Hansen i 1853. Jacob blev født den 28 Sep. 1819
i Sorø og døde i 1887 i Randers i en alder af 68 år.  Et andet navn for Jacob var
Peter Jacob Hansen. Deres børn: Jacob Henrik, Anna Kirstine, Peter Christian
Vilhelm og Holger Johannes.

Biografi: Jacob Hansen blev cand theol 1850. 1851 blev han ansat som diakon i
Grumtofte i Angel og 1856 præst i Gjelting sammesteds. Prøjserne afsatte ham
efter krigen 1864. Derefter blev han residerende kapellan ved Skt. Mortenskirken
i Randers.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved kandidat 1850.

• Han arbejdede som præst.

(Dubleret slægtlinje. Se side 4)

Levin Nielsen Levinsen blev født i Dec. 1785 i Gundestrup, blev døbt den 26 Dec. 1785
i Hørning, og døde den 8 Mar. 1833 i Ringkøbing i en alder af 47 år.

Biografi:  Levin Levinsen begyndte sin karriere som skriver på Meilgaard ved Grenå, herfra
kom han til Kbh. for at tage eksamen 1803 og blev med den i bagagen ansat i
rentekammeret 1804. 1806-1810 var han midlertidigt på Ringkøbing Amtstue, men kom
tilbage og blev fuldmægtig i rentekammeret. Han endte som amtsforvalter i Ringkøbing 27.
dec 1813 og blev udnævnt til justitsråd 1829.
14 maj 1814 giftede han sig med Inger Dorthea Tvede og de fik 9 børn. Hans kone var
søster til Hans Peter Tvede som han 1819 fik ansat som fuldmægtig på amtsstuen i
Ringkøbing.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som rentekammeret 1804 i Kbh.

• Han tog eksamen jurist den 1803.

• Han blev ansat som fuldmægtig på amtsstuen 1806 i Ringkøbing.

• Han blev ansat som fuldmægtig i rentekammeret 1810 i Kbh.

• Han blev ansat som amtsforvalter 1813 i Ringkøbing.

• Udnævnelse: Justitsråd, 1 Aug. 1829.

Levin blev gift med Inger Dorthea Tvede, datter af Hans Jørgensen Tvede og Else
Mortensdattter, den 14 Maj 1815 i Ringkøbing. Inger blev født den 17 Nov. 1795 i Kbh,
døde den 11 Jan. 1872 i Vonsild Præstegård i en alder af 76 år, og blev begravet den 19 Jan.
1872 i Vonsild, Vejle Amt. Deres børn: Niels, Elise Hansine, Anna Lorentine, Hans
Nicolai, Charlotte Dorthea, Carsten Levin, Christiane Petrea Othilia  og Lorens Peter
Johan Nikolaj.

Biografi:  Datter af brændevinsbrænder H. J. Tvede i Kbh. Som enke flyttede hun til Kbh
1838, og derfra til Felsted ved Åbenrå 1851.
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Svigersønnen Mouritz Mørk Hansens skriver i sine erindringer:
"I Maj 1851 flyttede min Svigermor og hendes Datter Anna over til os i Felsted, hvor de fra
den Tid af fik deres Hjem lige til 1864, ligesom de ogsaa vare hos os, min Svigermoder til
hendes Død 1872, Anna til hendes Giftermaal 1866, og senere efter hendes Mands Død i
April 1876 fremdeles.
Min Svigermoder var en brav Dannekvinde, vistnok uden nogen Skoleuddannelse (hun
kunne ikke skrive et Brev), men med en sund, naturlig Forstand, ikke liden kvindelig Takt
og er Kjærligt Hjerte. Hun kunde dog være meget paastaaelig og stundom herskesyg,
hvorfor hendes anden Svigersøn, Præsten Carsten Levinsen, der havde boet hos hende, og
hendes Søn Carsten mange Aar efter, at hun kom i Huset hos mig, erklærede, at de aldrig
havde troet, det kunne gaa godt i Felsted. Men naar undtages enkelte Sammenstød, kom vi
fortræffeligt ud af det med hinanden. Hun holdt særdeles meget af min Hustru og af mine
Børn, og jeg tror ogsaa, at hun efter Haanden kom til at holde af mig." (s. 133f).

Niels Levinsen blev født den 21 Maj 1815 i Ringkøbing og døde den 2 Apr.
1889 i en alder af 73 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand jur den 1836.

• Han arbejdede som højsteretsadvokat i Kbh.

Niels blev gift med Polly Marianne Winkel-Horn. Polly blev født den 5 Jul.
1816 og døde i 1890 i en alder af 74 år. Deres børn: Charles William, Ida
Francisca, Fanny Christiane, Anna Victoria og Oscar.

Charles William Levinsen blev født den 26 Sep. 1842 i Kbh og døde
den 12 Apr. 1904 i Kbh i en alder af 61 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som cand jur 1867.

• Han blev ansat som fuldmægtig hos faderen 1867.

• Han arbejdede som overretssagfører 1870 i København.

Charles blev gift med Constance Frederikke Marie Monrad den 22
Dec. 1878. Constance blev født i 1848 i Læssø På Lolland og døde den 31
Jul. 1916 i en alder af 68 år. De fik en søn: Niels.

Niels Levinsen blev født den 21 Jul. 1883 i Kbh. og døde i
1959 i en alder af 76 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand jur 1907.

• Han arbejdede som dommer, Åbenrå.

Niels blev gift med Ellen Grøn. Ellen blev født i 1882 i
Lemvig og døde i 1957 i en alder af 75 år. Deres børn:
Frederik-Christian og Jørgen William.

Ida Francisca Levinsen blev født den 23 Okt. 1844 i Horsens og døde
i 1910 i en alder af 66 år.

Ida blev gift med Carl Vilhelm Grandjean.

Fanny Christiane Levinsen blev født den 9 Jul. 1846 og døde i 1937 i
en alder af 91 år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Anna Victoria Levinsen blev født i 1850 og døde i 1852 i en alder af 2
år. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Oscar Levinsen blev født i 1884 og døde i 1955 i en alder af 71 år.
Han blev aldrig gift og var barnløs.

Elise Hansine Levinsen blev født den 15 Jan. 1818 i Ringkøbing og døde den
19 Jul. 1853 i Kbh i en alder af 35 år. Årsagen til hendes død var choleraen 1853.
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Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1834 som hjemmeboende hos moderen  i

København.

Elise blev gift med Carsten Levinsen, søn af Henrik Nielsen Levinsen og
Ane Kirstine Sørensen, den 1 Maj 1847. Carsten blev født den 5 Apr. 1812 i
Holbæk Ved Randers og døde den 9 Aug. 1873 i Kbh. i en alder af 61 år. Deres
børn: Henrik Immanuel, Anna Kirstine og Theodorus.

Biografi:  Carsten kom 1827 han i bogtrykkerlære i Randers og blev svend i 1832.
Samme år kom han med understøttelse af Borgmester Neckelmann i Randers
lærde skole og blev student 1836. 1842 blev han teologisk kandidat og derefter
lærer i København med bopæl hos sin fætter (og senere svoger), prokurator Niels
Levinsen. 1849 blev han præst ved Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. Han
havde i 1847 giftet sig med kusinen, Elise Levinsen, og de fik to sønner, men
allerede 1853 blev han enkemand. 1858 blev han residerende kapellan for
Trinitatis Søndre sogn. Som præst samlede han ikke nogen større menighed.
Under pseudonymet "Immanuel" udgav han 1844 "Julen og Juletræet" og 1856
"Mads Hansens mærkelige Levnedsløb". 1845 oversatte han Tholucks
"Andagtstimer" og 1846-47 udgav han et udvalg af hans prædikener i oversættelse.
Han bearbejdede evangelierne, apostlenes gerninger og Johannes breve til Dr.
Kalkars "Pragtbibel". 1847 vandt han en præmie som Trykkefrihedsselskabet
havde udsat for en populær fremstilling af den kristne kirkes historie. Samtidig
bearbejdede han Georg Webers lærebog i verdenshistorien til brug for danske
skoler. Størst betydning fik hans verbalkonkordans til Det nye testamenter 1856 og
til udvalgte steder af Det gamle Testamente 1858.
Han var gift med sin kusine Elise Hansine Levinsen, som han giftede sig med i
1847. De fik 3 børn hvoraf et, en pige, døde som spæd. Efter Elises død under
Choleraen 1853 giftede han sig ikke igen, men levede mest for sine 2 sønners
opdragelse og for sine studier. Nogen fængende prædikant var han ikke.
Han har skrevet nogle (utrykte) erindringer om sine bedsteforældre, og desuden
udarbejdede han den første Levinsen-slægtstavle, trykt 5. apr 1861. (Min
besiddelse).

Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet som var i bogtrykkerlære 1827-1832 på Randers Amtsavis.

• Han findes i folketællingen 1834 som skolediscipel logerende hos borgmester
Neckelmann  i Randers.

• Student: 1836, Randers Lærde Skole.

• Han findes i folketællingen 1840 som regentsianer  i Kbh.

• Han tog eksamen cand theol den 1842.

• Han findes i folketællingen 1845 som logerende fætteren Niels Levinsen  i Kbh.

• Han arbejdede som timelærer & forfatter i København.

• Han blev ansat som res. kapellan ved Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen
1849 i København.

• Han blev ansat som res. kapellan 1858 i Trinitatis Søndre Sogn, Kbh.

(Dubleret slægtlinje. Se side 15)

Anna Lorentine Levinsen blev født i 1820 og døde den 3 Feb. 1890 i Vonsild
Præstegård i en alder af 70 år.

Anna blev gift med Johan Frederik Utke den 8 Jun. 1867 i Vonsild Præstegård.
Johan døde den 5 Apr. 1876 i Mariegaard, Haderselv.

Begivenheder i hans liv:
• Han blev ansat som lærer på realskolen 1867 i Haderselv.

Hans Nicolai Levinsen blev født den 19 Feb. 1822 og døde i 1883 i en alder af
61 år.
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Begivenheder i hans liv:
• Han blev uddannet ved farmaceut.

• Han var ansat som godsforvalter på Vennerslund på Falster.

• Nygards sedler: apoteksejer, 1866, Gram.

Hans blev gift med Elline Charlotte Iversen, datter af Christian Iversen og
Ukendt, den 18 Aug. 1866 i Vonsild Kirke. Elline blev født i Felsted Ved
Åbenrå.

Charlotte Dorthea Levinsen blev født den 7 Jan. 1825 i Ringkøbing og døde
den 13 Mar. 1882 i Vonsild i en alder af 57 år. Et andet navn for Charlotte var
Charlotte Dorthea Frederikke Gottholdine.

Charlotte blev gift med Mouritz Mørk Hansen den 12 Nov. 1846 i Ørnslev.
Mouritz blev født den 28 Sep. 1815 i Todbjerg Ved Århus, døde den 18 Aug. 1895
i Vonsild i en alder af 79 år, og blev begravet på Vonsild Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen cand theol den 1840.

• Han arbejdede som præst 1866 i Vonsild, Vejle Amt.

Carsten Levin Levinsen blev født den 2 Okt. 1826 i Ringkøbing og døde den 6
Apr. 1880 i Kbh. i en alder af 53 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han var ansat som overauditør i Næstved.

Carsten blev gift med Sophie Vilhelmine Lund, datter af Johan Christian
Lund og Nicoline Christine Kierkegaard, i 1860. Sophie blev født i 1827 og
døde i 1875 i en alder af 48 år. De fik en søn: Christian.

Biografi: Niece af Søren Kierkegaard.

Christian Løfting blev født den 27 Nov. 1867 i Helsingør og døde den
2 Mar. 1935 i Kbh. i en alder af 67 år. Et andet navn for Christian var
Johan Christian Lund Levinsen.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen mag scient.

• Navneforandring: Levinsen Løfting, 1906.

• Han var ansat som fiskeriinspektør.

Christian blev gift med Catharine Marie Caroline Marguerite Lund.
Catharine blev født den 29 Apr. 1871 på Frederiksberg og døde den 13
Mar. 1964 i Kbh. i en alder af 92 år.

Christiane Petrea Othilia Levinsen blev født i 1829 og døde i 1845 i Kbh i en
alder af 16 år.

Lorens Peter Johan Nikolaj Levinsen blev født i 1831 og døde i 1846 i Kbh i
en alder af 15 år.

Helene Marie Nielsdatter Levinsen blev født i Maj 1788 i Gundestrup, blev døbt den 4
Maj 1788 i Hjemmet, Fremstillet 8. Jun. I Hørning Kirke, døde den 13 Feb. 1841 i Randers i
en alder af 52 år, og blev begravet den 23 Feb. 1841 i St. Mortens.

Biografi:  Helene Marie var gift med den 10 år yngre Randerskøbmand Lars Borberg. Ved
FT 1834 havde det barnløse par to børn boende af hendes bror, afdøde skoleholder Henrik
Levinsen fra Hørning, nemlig den 12 årige Lorents, og den 18 årige Ane. Hendes mor, Ane
Hedegaard, boede hos købmandens den sidste tid. Selv døde hun døde forholdsvis tidligt,
og manden giftede sig igen og fik børn.

Helene blev gift med Lars Balkboe Borberg den 12 Mar. 1829 i Randers. Lars blev født i
1799 i Vindblæs, Randers Amt. Parret var barnløse.
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Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som købmand & brændevinsbrænder i Randers.

Karsten Levinsen blev født i Jan. 1791 i Gundestrupgaard, blev døbt den 30 Jan. 1791 i
Hjemmet, Fremstillet 30 Mar, og døde i 1800 i en alder af 9 år.

Mette Elisabeth Nielsdatter Levinsen blev født den 13 Apr. 1794 i Gundestrup og døde
den 8 Dec. 1867 i Nykøbing F i en alder af 73 år.

Biografi:  Mette Marie var den yngste i søskendeflokken, og hendes far døde kort efter
hendes fødsel. Hun kom derfor i huset sin onkel Anders Ring som var bror til Niels
Levinsens første kone og organist i Den Hørningske Stiftelse. Ved FT 1801 han død, men
var fortsat i familien hos enken og dennes søn Niels Chr. Ring der var 3.die generation i
organistembedet der. Senere kom hun i huset hos sin ældre bror, Levin, der var
amtsforvalter i Ringkøbing, og her mødte hun i Hans Peter Tvede som 1819 blev ansat som
fuldmægtig hos svogeren i amtsstuen. De blev gift 1825 med Levin som forlover, og hun
fulgte manden over Hammerum til Ribe.
Som enke drog hun 1858 fra Ribe til sin ældste søn, tingskriver H. P. Tvede i Niebøl,
Slesvig.

Begivenheder i hendes liv:
• Hun findes i folketællingen 1801 som logerende hos Niels Chr. Ring  på den Hørningske

Stiftelse.

Mette blev gift med Peter Hansen Tvede, søn af Hans Jørgensen Tvede og Else
Mortensdattter, den 24 Sep. 1825 i Ringkøbing. Peter blev født den 20 Apr. 1801 i Kbh og
døde den 6 Dec. 1857 i Ribe i en alder af 56 år. Deres børn: Hans Peter Nicolai, Niels,
Anna og Levin Levinsen.

Ægteskabsnotater: KB Ringkøbing copulerede 1825, opsl. 102:
I Hjemmet 24 Sept. 1825:
Peter Hansen Tvede, Fuldmægtig paa Amtsstuen
Jomfru Mette Elisabeth Levinsen
Forlovere: Amtsforvalter Levinsen og Skolelærer Christoffersen

Biografi:  Peter Tvede blev dansk jurist 1819 og ansat som fuldmægtig hos sin svoger,
amtsforvalter Levin Levinsen på Ringkøbing Amtstue. - Hans senere svigerfar. 1828 købte
han hovedgården Tanderup i Hammerum og blev prokurator der, men gården lønnede sig
ikke, og han solgte den 1830 og nedsatte sig istedet som prokurator i Ribe. Desuden blev
han amanuensis hos biskoppen og var konservativt medlem af den grundlovgivende
rigsforsamling 1848. Hospitalsforstander samme år og 1849 byskriver i Ribe.

Begivenheder i hans liv:
• Han tog eksamen dansk jurist den 1819.

• Han blev ansat som fuldmægtig på amtsstuen 1819 i Ringkøbing.

• Han arbejdede som godsejer og prokurator 1828-1835 i Hammerum.

• Han arbejdede som prokurator & amanuensis for bispen 1830 i Ribe.

• Han blev valgt som Grundlovgivende rigsforsamling 1848 i Kbh.

• Han blev ansat som hospitalsforstander 1848 i Ribe.

• Han blev ansat som by- og rådstueskriver 1849 i Riberhus Birk.

Hans Peter Nicolai Tvede blev født den 14 Dec. 1826 i Ribe.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Tingskriver i Bøking Herred.

Niels Tvede blev født den 14 Feb. 1828 i Ribe og døde i 1901 i en alder af 73
år.

Begivenheder i hans liv:
• Valgt: borgmester, Frederikshavn.

Anna Tvede blev født den 7 Jan. 1830 i Ribe.
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Levin Levinsen Tvede blev født den 2 Maj 1834 i Ribe og døde i 1880 i en
alder af 46 år.

Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som apoteker i Frederikshavn.
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(Intet efternavn)

Elisabeth Nielsine, 13

Else Olivia, 16

Helga Marie Amalie, 18

Mette Marie, 16

Andersdatter

Ane Sofie, 6

Andersen

Dagmar Theresia, 47

Marie, 24

Balle

Frederik, 29

Nicolaj Edinger, 29

Barfoed

Karen, 36

Berthelsen

Ane Marie, 47

Bjerremand

Jacob Jacobsen, 47

Mette Jacobsen, 47

Boeck

Anna, 31

Oscar Valdemar, 31

Bonnesen

Caroline Ulrikke, 14

Julius, 14

Borberg

Lars Balkboe, 56

Brochdorph

Georg Joachim Ludvig, 13

Brockdorff

Amanda Ludovica Leopoldine, 13

Bertha Augusta Jacobe, 14

Bygballe

Ane Nielsdatter, 3

Bülow

Andrea Margrethe Von, 19

Bøttger

Alvilda Lovise, 20

Rasmus Hansen, 20

Carstens

Astrid Emilie, 18

Axel, 19

Gerda, 18

Lorenz, 18

Peter Andreas, 18

Christensen

Julie Caroline, 31

Davidsen

Agnes Margrethe, 19

Peter Celius, 19

Decam

Antoine Pierre, 23

Marguerite, 23

Dienstmand

Ane Margrethe, 5

Dienstmann

Andreas, 5

Anna, 6

Johan Conrad, 6

Laurits Peter Ottesen, 5

Mette Cathrine, 6

Nicoline, 6

Otte, 5

Otto, 6

Peter Nicolai, 6

Dreyer

Anne Marie, 24

Faber

Anton, 24

Bartholine "Bibi" Guldberg, 24

Johannes Christian, 23

Johannes Guldberg, 24

Ludvig Oscar, 23

Otto Guldberg, 24

Sophie Guldberg, 24

Svend Guldberg, 24

Aage Guldberg, 25

Fibiger

(Intet fornavn), 13

Andreas, 13

Fischer

Laurits Frederik, 51

Fleischer

Kathrine Justine, 29

Fog

Grete, 36

Lauritz Bønnelycke, 36

Folker

Johannes Christian, 18

Fugmann

Johan Gottlieb (Vogtmann), 12

Fugmann

Johanne Frederikke, 12

Gjørup

Frederik Vilhelm, 32

Margrethe, 32

Glæsel

Carl Edvard, 50

Fritz Edvard, 50

Mathilde, 50

Gram

Agnes, 50

Grandjean

Carl Vilhelm, 54

Grøn

Ellen, 54

Guldberg

Bartholine, 23

Gunder

Ellen, 24

Hansen

Anna Kirstine, 5

Holger Johannes, 5

Jacob, 4, 53

Jacob Henrik, 5

Marie Nygaard, 24

Mouritz Mørk, 56

Peter Christian Vilhelm, 5

Hedegaard

Niels Bygballe, 3

Henriksen

(Intet fornavn), 24

Hinrichsen

Julie Nathalia, 49

Hørning

Inger Marie, 3

Iversdatter

Else Marie, 18

Iversen

Christian, 56

Elline Charlotte, 56

Jensdatter

Ane, 27

Jensen

Gertrud, 47

Severine Birgitte, 6
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Kastrup

Marie, 52

Kayser

Anna Betty, 48

Olaf Vilhelm, 48

Kierkegaard

Nicoline Christine, 56

Kiilerich

Alfonse Rudolf Baldur, 24

Ejnar Frederik Carl, 24

Kjær

Andrea Cathrine, 32

Kolvig

Caroline Lassen, 13

Krarup

Peter Constans Emil, 50

Kårup

Lars, 3

Lange

Leif Platou, 52

Lasson

Anna Sophie, 19

Laursdatter

Magrethe, 5

Ledanseun

Lucien, 23

Leintzwei

Christine Dorothea, 12

Lensch

Margrethe Henriksdatter, 3

Levinsen

Agnes Julie, 52

Agnete Elisabeth, 52

Agnete Marie, 25

Alfred Sylvester, 19

Ane, 17

Ane Nielsdatter, 5

Anna Kirstine, 16

Anna Lorentine, 55

Anna Philippa, 18

Anna Victoria, 54

Anne Kirstine, 16

Anthon, 7

Anton, 19, 51

August, 47

Birgitte Kirstine, 7

Levinsen

Birgitte Kirstine Nielsdatter, 4

Carl Johan August, 14

Carsten, 6, 15, 16, 55

Carsten Immamual, 16

Carsten Levin, 56

Charles William, 54

Charlotte Dorthea, 56

Charlotte Louise, 3

Christiane Otilia, 13

Christiane Petrea Othilia, 56

Eleonora "Nora", 23

Elise, 16

Elise Hansine, 15, 54

Fanny Christiane, 54

Frands, 7

Freda, 23

G. M. R., 14

Georg Joachim Ludvig

Brockdorff, 14

Hans Nicolai, 55

Helene Marie Nielsdatter, 56

Helga, 13

Henrik, 50

Henrik Glæsel, 51

Henrik Gottlieb, 13

Henrik Immanuel, 15

Henrik Isidor, 18

Henrik Nielsen, 7, 55

Ida Francisca, 54

Inger Helene, 7

Jens, 12

Johan Henrik, 16

Johanne "Jeanne", 51

Johanne Emilie, 19

Johanne Marie, 52

Johannes, 49

Julie, 51

Julie Aurora, 13

Julius Elysæus, 19

Julius Valdemar, 19

Karsten, 57

Knud Peter Nielsen, 6

Levin Nielsen, 15, 53

Lorens Peter Johan Nikolaj, 56

Lorents, 48

Levinsen

Lorents Christian, 16

Lorents Johannes, 22

Madeleine Louise, 23

Mads, 17

Madsine, 4, 53

Magrethe Sophie, 3

Mary Vingfrida, 47

Mette Elisabeth Nielsdatter, 57

Mette Nielsdatter, 7

Niels, 14, 54

Niels Nielsen, 6

Niels Pedersen, 3

Olga, 50

Oscar, 54

Peder Nicolai, 3

Peter Anton, 17

Rasmus Peter, 7

Sophus, 22

Søren, 17

Theodor Vilhelm, 16

Theodorus, 16

Therese Harriet, 19

Valdemar, 13

Aage Glæsel, 51

Levinsøn

Peder, 3

Lund

Catharine Marie Caroline

Marguerite, 56

Johan Christian, 56

Johannes, 4

Niels Peter, 4

Sophie Vilhelmine, 56

Løfting

Christian, 56

Meinertz

Edel, 25

Monrad

Constance Frederikke Marie, 54

Nanna, 48

Morel

Philippe, 23

Mortensdattter

Else, 53, 57
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Møller

Anders Sørensen, 5

Ane Marie, 5

Inger Emilie, 19

Nielsen

Jensine, 24

Olsen

Anna Cathrine Frederikke, 17

Christen, 17

Henriette Olavia Petrea, 17

Pedersdatter

Ane Kirstine, 6

Ane Thygesen, 11

Anne, 3

Pedersen

Rasmus, 6

Petersen

Anna Pauline, 16

Rasmusdatter

Barbara, 6

Rasmussen

Inge, 47

Knud, 47

Rée

Caroline Johanne, 49

Frederikke, 18

Hartvig Philip, 18

Nathan Philip, 49

Thamar "Therese", 18

Ring

Birgithe Kirstine, 3

Niels, 3

Rise

Sofie Marie Jacobsdatter, 3

Rørdam

Gudrun  Thomasdatter, 24

Schmidt

Eleonora "Nora" Christine, 20

Stillmann

Andrea Nicoline, 50

Stær

Erik Peter Petersen, 18

Sørensen

Ane Kirstine, 11, 55

Cecilie Kirstine, 50

Jens, 11

Thorborg

Alvilda "Vivi", 32

Astrid "Adda" Eleonora, 29

Carl Gustav "Dedde", 45

Christen Nielsen, 27

Frederik "Bror", 31

Holger, 30

Jens Christensen, 27

Johs., 33

Toustain

Antoinette Elodia, 23

Tvede

Anna, 57

Hans Jørgensen, 53, 57

Hans Peter Nicolai, 57

Inger Dorthea, 15, 53

Levin Levinsen, 58

Niels, 57

Peter Hansen, 57

Utke

Johan Frederik, 55

Van Der Hude

Carl Frederik, 52

Vilstrup

Anders Fabricius Krarup, 19

Therese Marie, 19

Winkel-Horn

Polly Marianne, 54


