
Paul Jacobsen. 
Endnu et Par Blade af en gammel 

Faaborg.Families Historie 
Ved Lærer F. F. M. Jacobsen, Ringe. 

l. p out Jacobsen Kinafarers yngste Søn, P a u l J a c o b s e n, 1) 

fødtes 1768 (altsaa samme Aar som Kong Frede
rik VI), hans ældste Søster M a r e n (født 1750) holdt 
ham over Daaben og hans Søster E Il e n P o v e l s d a t t e r 
(f. 1751) stod hos; samme Dag blev en tredie Søster, 
J a c o b i n e P o v e l s d a t t e r (f. 1753) konfirmeret i sin 
Daabspagt. 

P a u l J a c o b s e n voksede altsaa op i et velstaaende 
Borgerhjem i Faaborg; han mistede allerede i sit 7. Aar 
sin Fader, men Moderen fortsatte den omfattende Køb
mandsforretning. 2) 

Sin første Undervisning har han sandsynligvis faaet 
privat af forskellige Lærere. Samtidigt nævnes af offent
lige Skoler i Faaborg alene "Kristendomsskolen", i hvis 
lille Lokale 70 Børn var sammenstuvede; deres eneste 
Lærer var Kordegnen. Som i lignende Skoler i Smaa-

1) •Svendborg Amt•, Aargangen 1915, Side 71. I Rirkebogen staar 
Povel, men senere optoges Formen Paul. som d e følgende Slægtled har 
holdt paa ') Sv. A. 1915, Side 61. 
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købstæderne maa en stor Del af Skoletiden være med
gaaet til Andagtsøvelser; desuden skulde Degnen møde 
med Skolebørnene Onsdag Formiddag og Søndag i Kir
ken, hvor Præsten katekiserede. -- Faaborg latinske 
Skole var bleven nedlagt 1740 tillige med flere andre 
latinske Skoler, hvoriblandt Svendborg og Rudkøbing, 
hvis "Donationer" ligesom Faaborgs henlagdes til Odense. 
Af en Fortegnelse over "Rectores Scholæ Foburgensis" 
fremgaar, at den sidste Rektor var H a n s G r ø n n e
gaard, der 1741 blev Præst St. Petri Kirke (Pedersker) 
paa Bornholm. 

1783, Søndagen Quasimodogeniti 1
) = l. Søndag efter 

Paaske, blev P a u l J a c o b s e n konfirmeret, formodentlig 
af H. R. K a n n e w u r ff, som da var Sognepræst for 
Faaborg og Diernisse. 2) 

Samme Efteraar finder vi P a u l J a c o b s e n som Di
scipel i Odense Latinskole, hvis Bygning 3) dengang \aa 
ved St. Knuds Kirke, hvorfor den senere kaldtes Odense 
Kathedratskole (Kathedralkirke = Domkirke) . - Forord
ningen af 11/5 1775 (den ny Latinskoleordning) havde bl. 
a. indført en stadig U n d e r v i s n i n g i D a n s k ved de 
saakaldte Lærdeskoler. - Blandt forskellige af P. j.s 
Arbejder fra den Tid er: Horatii 2den Bog af Brevene, 
fordansket af Professor T a u b e r, 4) udskrevet den 14. 
Novbr. 1786 af P. Jacobsen. 

I en ret omfangsrig latinsk Stilebog findes en Prøve-

1
) ": som nyfødte, 1. Pet. 2,2; de 6 Søndage efter Paaske er opkaldte 

efter Begyndelsesordene (se Almanaken) af den : latinske Messe paa disse 
Dage. 2) 1762- 87. - Som residerende Kapellan nævnes H. A. Agerbeck, 
der senere ægtede Sognepræstens Enke, Hilleborg Marie Birch. 
3) denne anvendtes til Borgerskole, efter at en ny Bygning i Graabrødre· 
stræde, som nu er Pos tbygning, toges i Brug (1846); - 1894 opførtes den 
Bygning, hvor Latinskolen nu er til Huse. 4) Johan Henrik Tauher <f. 
1753, d. 1816) var Hektor ved Odense fra 1781-1787, da han forflyttedes 
til H.oskilde. 

Svendborg Amt 1922



EN FAABORG-FAMILIES HISTORIE 113 

stil for Aaret 1787 (i den øverste Lectie) underskrevet 
P. Jacobsen, ordine septimus decimus; 1

) og umiddel
bart foran denne Prøvestil findes uden Dato, men for
modentlig fra samme Aar, som Opgave til Oversættelse 
paa Latin et dansk Stykke, hvori det bl. a. hedder: Den 
store Ære Skolen i Gaar blev værdiget ved vor naadig
ste Kronprindses 2

) høie Nærværelse, bør være alle dens 
Lærere og Lærlinger en uforglemmelig og skiønsom Erin
dring. Vi saae i Kronprindsens høie Person et Mynster 
paa kraftfuld Driftighed, paa en usvækket Haardførhed, 
paa Ringeagtelse for Pragtfuldhed ... vi saae den ned
ladende Høihed, den tænksomme Virksomhed .... ". 

Latinskolens Bygning var 2-etages med Indgang fra 
St. Knuds Kirkegaard og fra Gaardspladsen. Skoleloka
let var en stor lys Sal med Vinduer til begge Sider. I 
den ene Ende var Lokale for øverste Klasse (Mesterlek
tien), skilt ved et "Plankeværk" med Fløjdøre, der dog 
altid stod aabne, fra et Rum, der tjente som Lokale for 
de øvrige 4 Klasser (Lektier). Disciplene sad ved Borde 
paa Bænke, som var fastsiddende i Gulvet. Paa l. Sal 
var Beboelse for de 4 Hørere; Rektor og Kanrektor 
boede ikke paa Skolen. 

Lignende Optrin, som dem B. S. l n g e m a n n senere 
fortæller fra sit Skoleliv i Slagelse, fandt ogsaa Sted i 
Odense Skole, da min (Meddelerens) Bedstefader var Di
scipel d e r. - jeg husker f. Eks., hvad Fader i den Ret
ning fortalte efter ham: En Sommerdag, da Klassen 
skulde have en Time, i hvilken man vidste, at Læreren 
vilde bruge V ægtavl en, havde en Spilopmager smurt 
denne over med Kønrøg. Da nu Læreren, som var me
get proper af sig og i ren, hvid Frakke, vi lde begynde 

' ) :>: den 17. i Rækken. ' ) altsaa den senere Kong Frederik VI. 

8 
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Undervisningen, sværtede han s_in pæne Frakke, og da 
han straks fattede, at det var Elevernes Drilleri, forlod 
han Klassen med de Ord: "De er nogle Slyngler, mine 
Herrer l" 

Om Indvielsen i Mesterlektien fortæller U. C. Muhle: 
naar en nyopflyttet mødte første Gang i Klassen, blev 
han af de gamle Mesterlektianere 1

) slæbt hen over Land
kortkassen og afpryglet med flade Hænder eller, hvis 
man "undte ham det vel", med flade Kakkelovns-Brænde
stykker. 

"Disciplenes Recreationer" bestod i Legemsøvelser og 
Boldspil paa Nonnebanken, med Spadsereture til Hunde
rup Kohave, til Tolderlund, til Skibhusene, med Badning 
i Stranden her eller i Aaen straks udenfor Vesterport 
eller i det nu saakaldte Fruens Bøge. 

Discipelantallet var ofte over l 00 om Aaret, men Sko
len kunde aarlig kun sende 15-20 af disse til Universi
tetet, hvor Studentereksamen dengang skulde tages;~) -
Størsteparten af Disciplene, hvoraf flere var 20 Aar eller 
derover, stilede heller ikke efter at blive Studenter, og 
mange gik der .kun for at faa det nødvendige til Livets 
Ophold ved de maanedlige Kostpenge, der uddeltes paa 
Skolen i Stedet for den frie Kost, som Disciplene og 
Hørerne før nød i Klostret, en Sal i Odense Hospital; des
uden negtede ingen Borger i Bren at give en Discipel 
Frikost Middag og Aften, en Dag eller 2 om Ugen. Alle 
Disciplene havde desuden fri Skolegang. - En Del af 
Bespisningspengene tilbageholdtes og henlagdes under 
Navn af Oplagspenge, der udbetaltes Dimittenderne til
ligemed de Legater, som de kunde opnaa, f. Eks. Fride-

') Mesterlektien havde en ældre og en yngre Afdeling. 2) henlagdes 
1850 og 1853 til Latinskolerne. 
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rich Baggers paa 50 RdJ.l) "Oktober bliver man Stu
dent",2) hed det; blandt de 14 unge Mennesker, som i 
Aaret 1787 dimitteredes fra Odense Skole, var den da 
19-aarige P a u l j a c o b s e n. 

Paa Foden af et paa Latin affattet Eksemplar af Love 
for Studenter ved Københavns Universitet, som da blev 
ham udleveret staar: "Hisque legibus obseqvium promisit 
P a u l u s j a c o b i e schola Othinienci atqve in ter civis 
Academicos receptus est anno 1787, d. 2. Oct. 3) C. F. 
Hornemann. "4

) 

Universitetsbygningen var da den ret tarvelige, opført 
efter Branden 1728, i hvis Høresale P. j. og talrige 
andre Studenter, ogsaa fra Norge og Island, hentede Vis
domskorn af Professorernes Forelæsninger. 

Hertug Frederik Chr. af Augustenborg, Kronprinsens 
Svoger, blev 1788 Universitetets Patron, og samme Aar 
fik det en ny Fundats; der blev optaget nye Fag og ansat 
flere Professorer. 

De fleste Studenter var Teologer; ogsaa P. j. vilde 
"studere til Præst". 

Den mest ~nsete i det teologiske Fakultet var den 
nylig nævnte Cl. F. Hornemann, der blev Professor 1776; 
- endvidere kan nævnes Sachseren Kratzenstein, der 
1753 kaldtes herind; han foredrog navnlig Fysik og hæv
dede sin Plads med Ære. - Fra 1767-1803 var B ø r g e 
R i i s b r i g h "filosofisk" Professor, en agtværdig og dyg
tig Mand; K. L. R a h b e k 5) holdt efter Tilskyndelse af 
Universitetspatronen Forelæsninger over Æsthetik (Viden-

1) Sv. A. 1919, Side 141-142, •Juelskov Legatet • , Punkt 3. 2) H. C. 
Andersens Digt: •Til Thorvaldsen• , da han første Gang mødte i Studen
terforeningen. 3) ": P .. J. fra Odense Skole lovede disse Love Lydighed og 
blev optaget blandt Akademikerne. •) Cl. F . Hornemann, f . 1751, d. 1830, 
blev teologisk Profestor 1776. ' ) Knud Lyne Rahbek, f . 1760, d. 1830, flyttede 
1787 ind paa •Bakkehuset •. 

8* 

Svendborg Amt 1922



116 F. F. M. JACOBSEN 

skaben om det skønne i Natur og Kunst), de første som 
fandt Sted her i Landet. 

Fra P. j.s Universitetstid er bl. a. ophevaret et Kollegie
hefte i Kvart j Statiken (Læren om Legemers Ligevægt), 
udskreven efter Professor B u g g e s1

) Forelæsninger 1887 
og 88 af P. j a c o b s e n, som sirligt har renskrevet det 
med oplysende Figurer. 

Hans Breve til Hjemmet fra hans Ophold i Køben
havn er desværre ikke opbevarede; de er formentlig 
vandrede til Papirmøllen med andre ældre Familiebreve 
og mange Hundrede Handelsbreve 2

) 

Han var altsaa i Hovedstaden i de Aar, da Kronprins 
Frederik og A. P. Bernstorff stod for Styret, da 
Stavnsbaandet løstes (20. jan. 1788) og var sikkert med at 
hylde Kronprinsen ved hans Hjemkomst fra Norge, hvor 
han som frivillig havde deltaget i et meget kortvarigt 
Felttog mod Sverig.3

) - Allerede i Moss og i Kristiania 
fik Kronprinsen en hjertelig Modtagelse, men da han kom 
til København naaede jubelen sit Højdepunkt. "Hans Ind
tog i Staden blev den største Folkehyldest, som de da
levende nogensinde havde været Vidne til". 

P. j. hørte i sin Universitetstid Efterretningerne om 
den udbrydende franske Revolution (1789). 

Omstaaende Billede er efter et oliemalet Brystbillede 
i Legemsstørrelse - som er i mit Eje - det er fra 
1790, altsaa fra P. j.'s 22nde Aar j det viser ham uden 
Skæg med pudret Haar; Kjolen er mørkegrøn med blanke 
Knapper af en Enkrones Størrelse, stribet Vest og Kalve
krøs. 

1) Thomas Bugge, f. 1740, d. 1815, blev 1777 Professor i lilatematik og 
Astronomi, h erømt som astronomisk Observator ' ) Sv. A. 1915, SidP 67. 
3) Det varede kun 14 Dage, 26. Sept. til 9. Okt. - Nordmændene kaldte 
det spøgefuldt •Tyttebærkrigen•, • idet de paastod, at der flød mere Tytte· 
bærsaft end Blod• ; man bødede paa den mangelfulde Forplejning ved at 
stille Sulten med Tyttebær. 
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Et samtidigt Portræt af hans Moder, som da var 60 
Aar, findes ogsaa ;1

) de er sikkert malede i Faaborg af 

Paul Jacobsen som 22-aarig Student. 

en og samme Mester., som dog ikke har paategnet Bille
derne Navn eller Mærke. 

') Sv. A. 1915, Side 57. 
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Hvilket Aar P. J. tog sin anden Eksamen ("Filosofi
kum") har jeg ikke kunnet faa oplyst. 1

) - Paa en udateret 
Seddel er hans Karakterer fra denne Eksamen opførte 
saaledes: 

Paulus Jacobsen. 

Philos. theor. H. ill. 
Philos. pract. H. ill. 
Physica Laud. 
Math. inf.') Laud. 
Math. sup.2) Laud. 

R u d o l ph i.3) 

1790 foregik i Hovedstaden en Begivenhed, "hvorom 
Beretningen gik som en Tryllesaga til den følgende Slægt" 
- det var Kronprinsens Indtog med sin unge Brud, Marie . 
Sofie Frederikke af Hessenkassel; - 1794 brændte Kri
stiansborg Slot, og "Kongehuset maatte fly fra sit Hjem" 
og næste Aar rasede en 3-dages Ildebrand i København. 

Formentlig har P. j. været Vidne iil disse Begiven
heder; - om "Slaget paa R heden", Skærtorsdag den 2. 
April 1801, foreligger med hans Haandskrift et Brev, 
maaske en Afskrift, dateret København Jen 4. April 180 l, 
med en Beskrivelse af Slaget og et vedlagt Rids af den 
danske Forsvarslinie; det er formodentlig skrevet til Hjem
met. - Omtrent midt i det staar: "Næste Dag Kl. 4 
kom Nelson selv i Land og spiste ved Marschatstaflet paa 
Amalienborg, siden fik han Audients hos Kronprindsen og 
tog ombord igien KJ. 7. Hans Forslag ser de i Aviserne." 
- Brevet slutter saaledes: "jeg saa Nelson, en smal, 
eenarmet og eenøjet Mand med et mørkt og fiendsk An-

'l Han prædil;ede som Student engang i Aastrup Kirke, Anneks til 
Vesteraaby ved Faaborg. 'l in .. betyder infe1·ior og sup. supe1•ior - den 
lavere og den højere i\lathematik. 3l Rudolphi er formodentl ig Universi
tetspedellen , der har udfæ rdiget Attesten. 
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sigt; man havde Møie med at holde Folket roligt ved 
hans Ankomst. Politiet maatte forskaffe nogle bort, som 
sagde høit, at de vilde slaa ham ihiel. 

Da han seilede bort begyndte en Piben og Hujen, 
som de Militaire havde Umage med at dæmpe. 

Bombardementet vil formodentlig begynde, naar Stil
standen er forbi e, Brandredskaber og alt er beredt derpaa". 

Paul Jacobsen maatte snart efter opgive sine teologi
ske Studier - hvilket Aar har jeg ikke kunnet finde -
og, efter at have gennemgaaet et Kursus i Handelsviden
skab, tage hjem til Faaborg for at hjælpe sin Moder med 
Forretningens Drift. Hun havde været Enke en Snes Aar; 
for en halv Snes Aar siden havde hun mistet en Søn, der 
havde været en væsentlig Støtte for hende 1) (han druk
nede ved Christianssand), hendes ældste Søn, der ogsaa 
drev Handel i Faaborg, var død 1799, og selv var hun 
oppe i 70erne (født 1727). 

P. J blev da den eneste af Sønnerne, der overlevede 
Moderen. Han maatte nu fortrinsvis henvende sine Tan
ker paa den omfattende Købmandsforretning - hans møn
sterværdige Bogføring kan endnu ses af opbevarede 
Handelsbøger; - dog har han sikkert fremdeles fulgt 
Begivenhedernes Gang. 

I 1802 begyndte Steffens jo sine berømte Forelæs
ninger, Øhlenschlægers første Digte udkom, og 1803 
fuldendte Thorvaldsen sin "Jason", den saakaldte "Guld
aldertid" i dansk Aandsliv oprandt. 

Paa det økonomiske Omraade var her alt andet end 
Guldalder; det offentlige og private Pengevæsen var i 
Forfald, og vanskelige Aar var det for Danmark-Norge 

1) Sv. A. 1915, Side 66-68, 63 og 57. 
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( 1807-14 ), ogsaa efter at Rigerne var blevet skilte; 
først i 1830 begyndte det at lysne. 

* * * 
P a u l j a c o b s e n havde (ogsaa i Begyndelsen af 

Hundredaaret) fundet s·in Fæstemø, nemlig F r e d e r i k k e 
Eleonore,1

) Datter af Skrædder, senere Toldbetjent i 
Faaborg, jens Zeban von der Hude, f. 1743, d. 1813. 

Frederikke Eleonore tjente som Stuepige paa Apothe
ket, (altsaa hos sin tilkommende Mands Søster, M e t t e 
Marie 2

) g. m. j. G. W. Bøving), senere kom hun i Hu
set hos sin tilkommende Svigermoder for at sætte sig 
ind i Husets Skik. 

I Sammenligning med den Strøm af Kogebøger, som 
rinder i vore Dage, forelaa der i hine Tider kun fa a; eks
empelvis kan nævnes "Den Kongelig Danske fuldstændige 
Koge-, Bage- og Syltebog 3) af M a r c u s L o f t, Mester
Kok i Itzehoe, Kiøbenhavn 1766, og "Nye Kogebog" for 
den retskafne Husmoder med Figurer, som viser en net 
og ordentlig Serverings-Maade", af Carl MUller, Kok 
paa Hvidkilde i Fyen, København, 1785. - Disse Koge
bøger, som jo stammer fra herskabelige Køkkener, giver 
Anvisning paa mange flotte Retter, fine Desserter, læk
kert Bagværk o. s. v. uden Hensyn til Sparsommelighed. 
- Fra 180 l foreligger en Oversættelse fra Tysk, til 
lempet efter danske Forhold, "Undervisning for unge 
Fruentimmer, som selv ville besørge deres Husholdning", 
oversat af Niels Møller; denne er dog ikke en Kogebog 
i almindelig Forstand, da den foruden at give Anvisning 
paa Sæbekogning, Lysestøbning, Farvning, Rengøring m. 
m. indeholder en Mængde nyttige Hjemmeraad. - Bogen 

1 ) opnævnt efter Farfaderens 1. Hustru, Friderica Eleonora Bruun. 
' J Sv. A. 1915, Side 70- 71. 3) Titlen er mEget stæ rkt afkortet. 
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indledes med et Brev fra Forfatterinden til sin unge Ven
inde. Brevet har megen historisk Værdi, men her med
deles af Pladshensyn kun et lille Uddrag. 

"Kæreste Emilie, skriver hun - og anbefaler en klog 
Husmoder Sparsomhed, hvorved hun kan glæde sin Mand 
og være godgørende mod de Fattige - "vær selv din 
egen Husholderske og forsøm ingen Pligt. . . Inddel dine 
Indtægter, som du hvert Aar har til at føre din Hushold
ning med, saaledes, at du kan beholde Fjerdeparten deraf 
tilovers, paa det at du altid kan have det i Forraad, som 
du behøver dertil. . . . Hold hver Aften Regnskab med 
din Kokkepige, og lad hende vide, hvad Mad, der skal 
laves den følgende Dag, paa det at Maden i rette Tid 
kan komme paa Ilden. . . . Vær i de sunde Dage som 
en Moder imod dine Tjenestefolk, og naar de blive syge, 
saa sørg for deres Pleje. . . . En Kone, som vil straffe 
sine Tjenestefolk med nedrige Skjeldsord, sætter sig selv 
langt neden for dem. Søg mere at forbedre dem med 
kloge Befalinger og dit lærerige Eksempel, end ved 
mange Ord. Staa selv tidlig op og væn dine Folk til 
det samme . . . " 

* * * 
Den 20. Marts 1805 blev P. Jacobsen og Frederikke 

Eleonore v. d. Hude ægteviede i Hjemmet - Brudens 
Forældre boede i Grønnegade - formodentlig af Pastor 
C h r. N a n n e s t a d, dimitteret fra Odense Skole samme 
A ar ( 1787) som Paul Jacobsen, personel Kapellan hos 
Sognepræst David Rasmussen Fog (død i Oktober 
1805). 

"Brudevielser holdtes næsten altid i Brudens Hjem, 
og Festen varede gerne 2 Dage; de nærmeste Huse var 
da gerne illuminerede den første Aften", hedder det fra 

Svendborg Amt 1922



122 F. F. M. JACOBSEN 

de Tider. Paa Forsiden af et Hæfte fra Pastor Chr. 
Nannestads Haand staar: "Brudetale tilegnet min Ven Hr. 
Kiøbmand P. Jacobsen og Hans Kiæreste, jomfru Fred. 
Hude - d. 20. Martz 1805. - Denne Tale er skreven, 
som den i Hjertet er meent - men ikke personlig ud
talt." Man kan da antage, at Vielsen foretoges uden 
Brudetale; dennes Tekst er iøvrigt: "Bærer Byrder med 
hverandre og opfylder saaledes Kristi Lov" (Gal. 6,2); 
efter en Forbøn fortsættes: "Elskede Brudepar, Ærvær
dige Familie, Venner og Tilhørere! -jeg har i Dag den 
Glæde og Fornøjelse, elskede Venner, ved Ægteskabets 
søde Baand at forene dem med hverandre;" og sluttes 
med Verset: 

"Velsign Dem, Gud, som her i Dag 
hinanden Hænder give, 
at det maa Dig til Velbehag, 
dem selv til Lykke blive; 
Dit Forsyn vaage over Detn, 
giv G læde, Fryd i Deres Hjem!! 

Amen. 

Il. 

S l æ g t e n v o n d e r H u d e kan følges langt tilbage 
i Tiden. - Konsul L u d v i g j u l i u s v o n d e r H u d e i 
Svendborg (d. 1914), der ligesom min (Meddelerens) æld
ste Faster (Marie)') levende interesserede sig for Familiens 
Historie har gensidig (i 1872) givet hinanden Oplysnin
ger om den; Optegnelserne herom er mig i Hænde, til-

1 I min Barndom var det i borgerlige Familier ikke •p ænt• at sige 
Fas ter, Moster, Farbror, illorbror, Farfar, Morfar; det hed Tante, Onkel, 
Bedstefar og Bedstemor. 
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lige med en (paa Tysk affattet) Afhandling om v. d. 
Huder'ne, omfattende Aarene 1228-1660 med vedlagte 
Aftryk af Vaabenskjolde; det ene har i Midten en sort 
Tværbjælke med Forgyldning for neden og Forsølvning 
for oven, hvilke Farver gentager sig i samme Orden 
paa Hjelmtegnets to Vesselhorn; 1

) det anctet Vaabenskjold 
har i det forgyldte Skjold to Par sorte Tudsefødder og 
istedet for Hornene to større sorte Tudsefødder. - Den 
nævnte tyske Afhandling giver herom et underligt Sagn: 
Aar 1420 blev Heinrich v. d. Hude valgt til Borgmester 
i Bremen; han skal have haft et stort, usundt Ben, der 
var "kommen Skarn til"; en Tudse var under hans Søvn 
krøben derhen paa og havde udtrukket Giften, som voldte 
dens Død. Til Minde herom skal han have optaget Tudse
fødderne i sit Vaaben. 

* * * 
Den fø rste danske v. d. H ude er D i d r i k (eller Ditlev) 

v. d. H., født i Bremen 1654, død her i Landet 1714, 
begravet i Svallerup Kirke (ved Kalundborg), h\·or hans 
Pallask og 2 Fanestænger skal minde om ham. 

Meddeleren har f o r g æ v e s ved privat Henvendelse 
søgt Oplysninger, som kunde klarlægge Familie-Over
leveringens Forhold til, hvad der andetsteds (navn lig hos 
Hauch-Fausbøll) findes om Slægten v. d. Hude: Gammel 
bremisk Adelsslægt, der over Norge kom til Danmark 
med Si band v. d. H., født i Bergen 1711, død i Køben
havn 1759, Skræddermester ved Opfostringshuset. 

Familieoverleveringen fortæller, at L u d vi g M u n t h e, 
som 1636-49 var Biskop i Bergen, var gift med en 

1) Vesselhorn <i Heraldiken ": Læren om Skjolclemærker), Navn paa et 
Slags Oksehorn (oprindelig Boffelhorn), der paa adelige Vaabner ofte er 
anbragte over Skjoldet eller Hjelmen. 
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von der H ude; Navnet Munthe (Monthe) som Mellemnavn 
findes et enkelt Sted i Slægten og Navnet L u d v i g gen
tager sig stadigt lige til de senere Slægtled, hvorfor 
Meddeleren mener, at dette Sagn kan have noget paa sig; 
dermed kan sammenstilles, hvad Ludvig Holberg ( 1684 
- 1754) skriver i Aaret 1727: "jeg kan, hvad faa af 
mine Bysbørn kan gøre mig efter, nævne min Moders 
Morfader som indfødt i Bergen. Han var i sin Tid Bi
skop i Bergen, hed Ludvig Munthe, var af Adel og 
Fader til en saa talrig Efterslægt, at ham tilkommer Plads 
iblandt Norges Patriarker." 

Af Siband v. d. H.s ( 1711 - 1759) Sønner nævnes 
foruden jens Zeban endvidere Jørgen Ludvig/) født 
l 7 49 i København, død d e r 1800; han var Sølvpop, ~) 
Kammerlakaj og Hoffourer hos A r v e p r i n s F r e d e r i k, 
(Kong Chr. VIII's Fader). 

Et Sagn om en hvervet Dragon, der besvimede, naar 
han saa Blod , gælder muligvis jens Zeban. - Dennes 
Svigersøn, P a u l J a c o b s e n, har paa Forsatsbladene i 
en Prædikenbog ("Hellige Taler" af Johan Nordahl Brun, 
Bergen, 1798) optegnet: "1775, 24. juni, stod J e n s v. 
d. Hudes Trolovelse med Annette Kirstine Chri
stens Datter Glave, Bryllup 10. August. 

1776, 21. Oktober blev Christian Ludvig født; 1781, 
21. juli blev Frederikke Eleonore født. - 1813 d. 2. 
Decbr. døde vores gamle Svigermoder Annette Kierstine 
Hude"; hun var født i Kerteminde 1743 eller der omkring 

1 ) Navnet Jørgen hidrører maaske fra J(trgen v. d. H., som i 1587 
var Tinstøbermester i Lybæk, og som har ført en Gren af Slægten der til. 
- Hans Familievaaben er det samme som v. d. H.ernes fra Bremen, kun 
at det har Træer i Stedet for Horn eller Tudsefødder. 2) Sølvpop eller 
Sølvermester, den Hofbetjen t, som havde en kongelig Persons Sølvservicer 
m . v. i Forvaring. Meddeleren ejer en fint udstyre t Barnetrøje. som skal 
have tilhørt nævnte Sølvpop, maaske en Gave fra Arveprinsen. 
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ved. Om hende fortælles bl. a., at hun, som rimeligt er, 
ikke kunde lide det gamle Rim: "Hvad har man i Kerte-

Jørgen Ludvig v. d. Hude. 

minde, godt Øl og skiden Kvi nde", men holdt paa, at 
det egentlig hed "skinnende Kvinde" .1

) (l Dagbladet 

1 ) Dette stemmer ogsaa bedre med Kertemindevisen, en Art moderne 
>Folkevise• , hvori det h edder: 

>> Hvis du en Glut til il;:g le vil ha' 
og vil en Skøn hed v inde i 
træffer du hende , - hvor er De fra ? 
.Jeg er fra. Kertetninde . (( 
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"København" har i vore Dage dette gamle Rim været 
debatteret). 

Ved Lejlighed anvendte hun Ordet: "Hedder Du Stor
raade, hedder j e g Holdmaade." 

Ægteparrets Søn, Christian Ludvig v. d. H., var 
født 1775 i Faaborg og blev Vinhandler, Klædefabrikant 
og Toldembedsmand i København. 1804 ægtede han 
J u l i a n e M a g d a l e n e L o r e n t z e n, født Branner, der 
havde to Børn i sit første Ægteskab, nemlig Geo r g og 
Julius Christian Lorentzen; 1

) formodentlig har Chr. 
L. v. d. H., idet han giftede sig med Enken overtaget 
Vinhandelen efter hendes første Mand. 

Af Chr. Ludvigs og Juliane Lorentzens, født Branners, 
mange Børn nævner vi Ejl er Wilhelm v. d. Hude, født 
i København t 811, blev Mægler i Svendborg, hvor han 
var en meget kendt og anset Mand; han døde 1870,2) 

og Paul Jacobsen Hude, født 1820; han faldt i Frede
riciaslaget 1849 i Defileet ved Havreballegaard. 

III. 
Samme Aar, som Paul Jacobsen havde holdt Bryl

lup, overtog han Fædrenegaarden Nr. 88 paa Østergade 
i Faaborg.3) 

I et af Byskriver Clausen udstedt Dokument, dateret 
den 26. Oktober 1805, hedder det, at "denne Gaard ved 
Overdragelsen til Købmand Paul Jacobsen af forrige Ejer 
Madam Mette Marie Jacobsen ifølge Faaborg Bythings 

1) Julius Chr. L. blev senere gift med Paul Jacobsens næstældste 
Datter, Louise. 2) Hans ældste Søn var Konsul v. d. H., Svendborg (se 
Side 122). 3) Facaden er nu helt moderniseret; smig. Sv. A. 1915, Side 58, 
Note 2. 
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"justice Protocol" af Tømmermand Rasmus Mortensen og 
Murermester Jørgen Lang med beliggende "Gaardsrum og 
Haugepladser findes at være i virkelig Værdi = 9969 
R dl. 2 S k." 

Bygningerne, som alle (med Undtagelse af et Par min
dre Bagbygninger) er af "Egebindingsværk, Murtavl og 
Tegltag" er alene takserede til 5180 Rdl., nemlig: 1) 

l enetages Forhus, 8 Fag .. 320 Rdl. 
toetages do., 22 Fag .... . 2200 

" do. Sidehus i Øster, 12 Fag 960 
" 

do. Baghus, 15 Fag ..... 1350 
" 

l do. Korsbygning, 3 Fag .. 150 
" 

2 mindre Bagbygninger .... 200 
" 

Tilsammen 5180 Rdl. 

En Inventarliste med Vurdering har min Farfar opta
get den 6. juli 1805; den er sirligt indført i en meget 
solid Lommebog med Læderbind og indeholder de Gen
stande, som findes i hvert Rum, ialt 34, ude og inde, 
men af Pladshensyn tages her kun nogle faa af dem 
med og kun enkelte Stykker af Inventaret (med Vurde
r ingspriser). 

l S t o r s t u e n: Skeer og andet forarbejdet Sølv ialt 
184 Lod a 3 Mk., 2

) l Mahogni-Chatol 40 Rdl., l The
og Kaffeservice af kinesisk Porcellæn8) 12 Rdl. - Cha
tollet og en Del af Sølvtøjet er endnu i Familien. - I 
d e n l i 11 e S t u e: l jern-Vindovn .l O R dl., et ottedages 
Stueuhr 16 Rdl.; for dette, der endnu er i Familiens Eje, 
har der for en halv Snes Aar siden været budt 200 Kr. 

1) Originalens nærmere Beskrivelse af Bygningerne er udeladt her. 
2 ) l Lod = ca. 16 gr.; 3 Mk. = l Krone; l Rigsdaler (Rdl.) = 2 Kroner. 
3) Se Sv. A. 1915, Side 57. 
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D a g l i g s t u e n : l toetages Kakkelovn med Kobbertud 
20 Rdl., l Kobberst ik "Abraham og Hagar" 4 Mk. - Kobber
stikket er endnu i Familien. - I S o v e k a m r e t : l Dreje
lad med Spindel og Tilbehør 20 Rdl., to Senge med 
Omhæng 45 Rdl. 2 Mk., l Krølhaarsmadras 281/2 Pd., 
l O R dl. 4 Mk. 2 S k., l Underdyne 12 R dl., l Overdyne 
l O R dl, l Dragkiste 12 R dl. l J a c o b s e n s K a m m e r: 
l Bogreol med adskillige Bøger, f. Eks . l Bibel med 
Kobbere 2 Rdl., l fransk Leksikon, meget stort 3-sp. 
K vartform at, 3 Bind, 7 R dl., l Kasse med 12 Landkort 
ved Videnskabernes Societets Direktion 8 Rdl., l Kugle
riffel 8 Rdl., l jagtbøsse 7 Rdl. - Meddeleren ejer de 
her nævnte Bøger. - l V o g n p o r t e n: l Færredsvogn 
50 Rdl., l do. 40 Rdl., l Chaise 50 Rdl., 3 Arbejds
vogne 48 Rdl. I S t a l d e n : 2 seksaars Hopper 148 Rdl., 
4 Køer 80 R dl. l K ø k k e n e t: l Spisebord, l Bænke
kiste, Stegepande med Spid; Tinræk med 12 flade og 12 
dybe Tintallerkener 3 Rdl. , 3 Tinfade l Rdl. 

Særskilt er opført Linned og Dækketøj, hvoriblandt 
f. Eks. 18 Par Blaargarns-Lagner 44 Rdl., 6 Par Hør
lærreds-Lagner 15 Rdl., 6 Par fine do. med Pudevaar 35 
R dl., l O Drejlsduge og 18 Servietter til s. 15 R dl. m. m. 
- Linned og Dækketøj anslaas tilsammen til 160 Rdl., 
hvorefter Inventaret den 6. juli 1805 ialt er værdsat til 
2250 Rdl. 1

) 

IV. 
"Og det var i Aaret 1807 " Rygtet om Eng-

lændernes Voldsdaad vakte selvfølgelig Sorg og Harme 

1) 1805 kostede 2 nye Vægterkjolers Anskaffelse: for 11 Al. Klæde å 
l Rdl. = 11 Rdl., l Al. lyseblaat I\læde l Rdl., 3 Al. graat Klæde til Foer 
i Livet å 5 Mk. = 2 Rdl. 3 Mk,. 12 Al. lybsk Lærred 2 Rdl., S Dus. hvide 
Kjoleknapper S Mk. , Skrædderløn med øvrige Tillæg 3 Rdl. - lait 20 Rdl. 
(Byens Arkiv). 

9 
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ogsaa i den lille sydfyenske Havneby og i 1808, "da 
Spanierne var her" fik Faaborg direkte Krigsurolighederne 
at føle. 

l Foraaret 1808 kom det spanske Cavalleriregiment 
"Villaviciosa" til Faaborg ;1

) det kom ridende paa andalu
siske Heste og var i lysegrønne Uniformer. 

Rytterne blev indkvarterede dels i Byen, dels i de 
nærmeste Landsbyer. - Der blev indrettet et Lazareth i 
en Købmandsgaard og et meget betydeligt Fouragemaga
sin i en anden, og desuden et Bageri og et Slagteri paa 
Markedspladsen, nu "Lagonis Minde" . Disse Etablisse
menter bestyredes af Franskmænd, og P a u l j a c o b s e n 
fik ved Forhandlingen med disse Brug for sit Kendskab 
ti l det franske Sprog. - Han var under Krigen "anbe
troet mange Forretninger: som Magazin-Bestyrer, Befor
drings-Commissair og Commissionær ved den Kongelige 
Kornudskibning fra Svendborg Amt" og - tilføjer en At
test ( 1816) fra Amtsforvalter C r o n e i Nyborg - "har 
stedse udmærket sig ved den største Nøjagtighed, Rede
lighed og Nidkærhed den Kongelige Tjeneste." 

* * * 
Spaniolerne her i Danmark fik, som bekendt, snart at vide, 

at der i deres Hjemland var Oprør mod Napoleonsaaget 
og deres Øverstkommanderende, Marquis de la Romana, 
fattede den Plan, at føre Spaniolerne hjem paa engelske 
Skibe. Allerede først i August Maaned kom han til Faa
borg og samlede der hele Cavalleriregimentet, som han 
meddelte sin Plan, og efter forskellige Skærmydsler med 
det lokale Forsvar for at sikre Spaniolernes Flugt forlod 
de Byen og drog ad Svendborg tit. 

1
) Senere ankom et Par Kompagnier Fodfolk. 
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Forholdet mellem disse Fremmede og ~eres Værter i 
Faaborg havde som andensteds været yderst venskabeligt, 
og man ønskede sikkert inderst inde, at de maatte slippe 
vel bort. 

Løvetandssalat var en af Spaniolernes Yndlingsretter, 
ogsaa Snegle var en Lækkerbid for dem; i Haverne 
ved Hvedholm fandtes der, som ved andre Herregaarde, 
en Del af de store saakaldte Vinbjergsnegle "som for
nemme Folk i gamle Dage lod lave til Fricasse" og lod 
sig smage, de nødes af Spaniolerne med Begærlighed og 
blev saaledes næsten udryddede. 1

) Sagnet gaar, at de 
ogsaa ristede og spiste Snoge, so.m de kaldte "Buskaal" .2

) 

v. 
I Tiaaret 1790-1799 udkom adskillige heldbringende 

Lovarbejder, af hvilke de fleste skyldtes den højtbegavede, 
udmærkede Nordmand, C h r. ·C o l b j ø r n s e n, der 1788 
var bleven Generalprokurør i Kancelliet, saaledes Forord
ningen om Forligelseskommissioner 1795, som i høj Grad 
bidrog til at indskrænke Processernes Tal. 3) 

I 1811, den 9. April, blev Paul Jacobsen beskik
ket til Forligelseskommissær for Salling Herred og vare
tog denne Tillidspost i en lang Aarrække; ogsaa som 
Hospitalsforstander havde han et betydningsfuldt Arbejde. 

I 1812 staar han som Premier-Lieutenant i Faaborg 

1) H. C. Andersen ·skriver: Paa Glorup i Fyen, hvor jeg ofte Iil· 
bragte fle1·e Uger om Sommeren, var dengang en Del af Haven overgroet, 
med store Skræpper, plantede til Føde for de store, hvide Snegle , der 
havde været en Delikatesse; Skræpper og Snegle gav Materiale til Even
tyret ' Den lykkelige Familie•. 2) Dette fortalte vore Tjenestepiger, da jeg 
var Barn, og senere har jeg hørt det fra flere Egne paa Fyn; man kan 
gætte paa, at et eller andet spansk Udraab af Fynboerne er opfattet som 
•Buskaal<, 3) S. B. Thrige: Fr. VI.s Historie (Folkelæsning Nr. 182.) 

9* 
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Borgervæbning, hvis Uniform nævnes: blaa Kjole, rød 
Krave og Opslag, blaat Underfoer, gule Knapper, hvid 
Vest, blaa Pantalons (:>: Benklæder), hvid Fjer med blaa Top. 1) 

Landets Velstand ødelagdes ved den langvarige Krig 
(1807-14), og Regeringen udstedte Papirspenge uden 
at have tilsvarende Metalværdi. - Følgen heraf var, at 
Papirspengene, af hvilke "Folk undertiden ejede hele Tønde
sække fulde", sank langt under deres paalydende Værdi. 
1813 greb Regeringen til det Middel at nedsætte Pa
pirspengenes Værdi saaledes at 6 Rigsdaler af de hidtil 
gældende Kurantsedler skulde gælde lig med l Rdl. af 
de nye Rigsbanksedler, der udstedtes af den nye Rigs
bank, til hvilken 6 pCt. af Værdien af hele Landets jor
der, Bygninger og Tiender overdrages. 

Der findes blandt min Farfars Papirer et Par Vers
hvorfra de hidrører vides ikke - i hvilken Ordenes Be
gyndelsesbogstaver danner: "Rigsbanktegn for 12 Skil
ling" (1813); navnlig det første af disse Vers har Karak
teren af et Smædevers, men begge udtaler Harmen over, 
at der er Udsigt til Tabet af Norge: 

Riget i Gjeld; - - Blilow annamme! 
Naar Kongen til Ester giver Norge, 
Fribo, Oppen, Romburg, 
J 2 saadanne Kieltringer i Landet 
lover ikke noget Godt. 

Rask l Gutter! Sværdet blinker. 
Aldrig nybagt Kronprinds ~) 

'l Hermann Kierulff: Calender over samtlige ved den Kongelige 
Danske og Norske Armee ansatte Officerer og øvrige Betiente, sanvelsom 
over Borgervæbninger og frivillige Corps Nr. V., Kbhvn. 1812. 'J Rusland 
og England havde 1812 givet Sverig Løfte om Norge. 1813 var Prins 
Christian Frederik, senere Kong Chr. VIII , udnævnt til Statholder i Norge. 
Ved •nybagt Kronprins" sigtes formodentligt til Sverigs Kronprins, den 
frnnske Marscllal Bernadotte, der antog Navnet Carl Johan. 
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tage eders gamle Norge. 
Friderick avergav Riget; (12) 
Sligt kan ingen Landsmand /ide, 
Ingen Nordmand g lemme. 

1814 kom Kielerfreden og Norges Grundlov med 
Prins Christian Frederiks (senere Kong Chr. d. VIII) Valg 
til Norges Konge (1 7. Maj 1814), men som bekendt 
maatte den unge Konge snart opgive Kronen: Norge og 
Sverig sluttede sig sammen (4. Novbr. 1814). - Da 
Freden kom, var der ikke Skygge af vort livlige Handels
røre, men de fleste af vore Handelshuse saa godt som 
tilintetgjorte. Med Handelen sygnede Agerbrug og Haand
værk; Kornpriserne var us1e. 1

) For ),Bøgeskovsgaard" 
i Skaarup Sogn, hvis Bygning alene var brandforsikret 
for 24,000 Rdl., blev der ved en Auktion i 1821 budt 
8800 K r o n e r. - "Christianslys t", Skovby Sogn, med 
200 Tdr. Land og Herregaards-Bygning blev efter Ind
førsel solgt for 4000 R dl. 2) 

"Kapiteltaksten sank for de tre Kornsorter tilsammen 
fra 1818-1821 fra 351/s Kr. 93/ 4 Kr. Fra 1830 var der 
begyndt en økonomisk Bedring i Landet og den tog stær
kere og stærkere Fart. Frembringelsen af Landbrugets 
Salgsvarer var i uafbrudt Stigning, og der betaltes stadig 
højere Priser for dem. " 3) 

* * * 
l Aaret 1816 fik Paul Jacobsen af Kong Fr. VI 

Bestalling som Vejer og Maaler 4
) i Faaborg istedetfor 

1 ) Fr. Barfod 'J efter G. L. \Vad , se Noten Side 137. I Marts 1833 købte 
P. J. »et Køretøj , hestanende af' en brnn Hoppe, Vogn og Seletøj « for 100 
Rigsbankdaler Sedler. 3) Holger Riitzebeck , se Noten Side 137. 4J Kgl. 
»Vejer, Manler og Vrager« til Bestillingen hørte ogsaa at vmge ":godkende 
eller kassere Kornvarer eller andre Varer, naar Modtageren ikke fandt 
dem svarende til Kontrakten. 
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Vejermester Christian Køhler, "som vi fra denne Tjene
ste i Naade have entlediget, imod at han (Jacobsen) af
giver alle Tjenestens Indtægter til bemeldte Køhler for 
dennes Levetid" .1

) - 1819 oprettede Vejermester Chri
stian Køhler, der i sin høje Alderdom boede hos en Hr. 
Gerbracht i Holkegaden, et Testamente, hvori han ind
sætter Købmand Paul Jacobsen, sin Ven og Velgører, til 
sin Universalarving, mod at denne udbetaler :100 Rigs
bankdaler Sølv til Hr. Gerbracht eller Hustru som 
Erkendtlighed for den Omsorg, de viser ham. 

Chr. Køhler døde 1823 (eller 1824). Af hans Efter
ladenskaber er endnu bevarede hans Signet og Briller. 

Signeten er af Sølv med et lavt Skaft i gennembrudt 
Arbejde - efter Tidens Skik bestemt til at hænge i den 
korte paa Maven dinglende Uhrkæde - og med en Agat
( eller agatfarvet) Sten, hvori er skaaret et Merkurhoved 
og Bogstaverne C. K. 

Brillerne er i svær Sølvindfatning; de cirkelrunde, 
slebne Glas er 4 cm (F/2 Tomme) i Tværmaal, og Fode
ralet er 15 cm (6") langt og 5 cm (2") bredt. 

Paul Jacobsen var Vejer og Maaler indtil 1843, da 
hans Søn og Efterfølger i den gamle Købmandsgaard, 
Paul Anthon Jacobsen (Meddelerens Fader) fik denne 
Bestilling i den hidtilværende i Naade "entledigede" Vejer 
og Maaler Cancelliraad Pau l Jacobsens Sted", som 
det hedder i vedkommende Skrivelse fra Kommunebesty
relsen, til hvilken Kongen havde overladt for Frem
tiden med Overøvrighedens Samtykke at besætte denne 
Tjeneste. 2) 

1
) For Maaling og Attest b etaltes en vis Afgift pr. Td. Korn, Kul eller 

Salt ; - der var to faste Arbejdsmænd, som besørgede Maalingen. 2) om
kring ved 1860 stempledes hos Vejer og Maalet tillige Smørtræer med den 
fyenske Lindorm , hertil brugtes et glødende JernstempeL 

Svendborg Amt 1922



EN FAABORG-PAMILIES HISTORIE 135 

VI. 

1825-1827. 
(Efter Paul Jacobsens Notater). 

1825. 
Den 15.-26. April: i Skolekommisionen; Skoleexamen. 
For Halvaaret Novbr. 1824 til Maj 1825 er en Tjene

stepiges Løn sat til 16 Kr., en Tjenestekarls til 30 Kr. 
For 5 Al. mørkeblaat Klæde til G. Schiøtts Svende

klædning betaltes 31 Mk. 4 Sk. Courant (= ca. 16 Rdl. 
= 32 Kr.). 

Den 5. juni noteres Prins Christians Gennemrejse, 
Byen illumineret. - Prins C,hristian Frederik (senere 
Chr. VIII.) var som bekendt 1815 bleven Guvernør i 
Fyens Stift. 

Den 8. juni : Besøg af Grev Reventlow og Frue, A. 
H. Delorig fra Marseille og Kammerjunker Monrad og 
Frue fra København. -

Løverdagen den 25. juni Kl. 3 Em. rejste min Kone 
og Louise 1) med Skipper \Voiler til København. Vinden 
S. Ø. - Til denne Rejse beregnedes 20 Specier = 80 Kr. 

26. juni: Vinden V. 
28. juni kom min Kone og Louise lykkelig til København. 
29. Aug. rejste Maria 2) over Land med Kasserer Bø-

vings 5) Familie til København. 
17. Septbr. Besøg af Biskop Plum (Fyens Biskop 

fra 18 t l). 
1826. 

9. April: stærk Torden om Natten; plantede 10 Graner. 
29. April: Antaget Hr. Nielsen 4) fra Maj til mine 

Børns Undervisning (2 Timer Fm. og 2 Timer Em.) for 

1 ) den næstældste Datter, d engang 18 Aar. 2) den ældste Datter, f.1805. 
' ) Niels Orten Bøving, f. 1767. Sv. Amt 1915, Side 55. 4) En Folketællings
liste fra 1834 nævner som boende i Capelianstræde (hos en Snedker Leth 
Holm): Privatlærer Jens Siegfred Nielsen, ugift, 36 Aar. 
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20 Rigsdaler halvaarlig og Kosten. - Sognepræst Wøl
dike læste Engelsk med Sønnerne. 

14. Maj: l 000-aarigt jubilæum siden Christendom
mens Indførelse i Danmark ved Ansgarius under Kong 
Harald Clak. 

Septbr. 29: Betalt Pastor Wøldike for Julies og 
Augusts Konfirmation 12 R dl., Catheket Lund 1) 6 R dl., 
Mumme !) 4 R dl., Il s trup 8) 2 R dl., Hospitalet l R dl., ialt 
25 Rigsdaler. 

Julie er den 3die Datter, August er August Sandagger, 
som P. Jacobsen havde optaget i sit Hus som Plejesøn, 
da det var gaaet stærkt tilbage for hans Fader, en Køb
mand Sandagger i Faaborg; August Sandagger boede 
senere i mange Aar paa Steensgaard som Godsforvalter 
for Hvedholm. Han var ugift og levede s·ine sidste Aar 
i København som Rentier. 

1827. 
14. januar: Orkanstorm. 
18. Februar: 15 Gr. Kulde. 
7. Marts: døde Carl Storm i Assens. 
13. Marts bortgik de fire første Skibe fra Havnen. 
20. Marts : Festligholdt min 22-aarige Bryllupsdag. 
l. April: Udleveret til Lorentzen 4) (Louise Jensine 

Jacobsens Udstyr) af de mange forskellige Ting, som her 
opregnes, anføres af Pladshensyn kun enkelte: 6 Messing
stager 8 Rdl., l Par Lyseplader 4 Rdl., 4 Lysesakse 3 

1 ) blev 1830 Sognepræst i Herringe og 1834 i Tommerup . ' )Kordegn og 
2. Lærer ved Borgerskolen, oprettede desuden en privat Skole, kaldet 
•Mummes Institut •; blev senere Kantor ved St . Knuds Kirke, af hvilken 
han (1844) udgav en Beskrivelse; 1857 udkom hans >Odense Bys Historie •. 
'l Johs. Ilstrup, Kloltker og 2. Lærer; i Skoletimerne brugte han flittigt 
Strikketøjet; hans Datter, Helene listrup bestyrede i mange Aar en privat 
Skole i Faaborg. 4) Se Noten Side 126. 
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Rdl., 12 Sølvtheskeer, 12 Lod, 19 Rdl. 4 Mk. 8 Sk., 4 
Spiseskeer, 14 Lod, 20 R dl., l Dusin Knive og Gafler 
2 Rdl. 3 Mk., l Dug med 12 Servietter l O Rdl., l 
Themaskine 12 Rdl., desuden Madrasser, Sengklæder, 
Lagner m. m. m. 

14. Maj begyndte Nedbrydningen af et gammelt Hus 
paa Torvet for paa Pladsen at opføre en ny grundmuret 
Bygning; d. 26. lagdes den første Grund til denne.1) 

5. juni: Prins Christian paa sine Inspektionsrejser. -
Lønninger opføres for et Halvaar til 2 Piger hver 12 
Rdl., til 2 Karle hver 16 Rdl. 

VII. 
"Tungebaand led han ret ingen Tid - om Lov bød 

han Folket tale. Nu for Kongen sørger Folkets Hjerte", 
hedder det i B. S. Ingemanns Mindesang om Kong Fr. VI. 

Disse Linjer udtrykker den Glæde over Stænderfor
fatningen, som vist var den almindelige Landet over. -
"I Begyndelsen af Aaret 1831 bebudede Kong Fr. VI. 
sin Villie, at give det danske Folk en Stænderforfatning, 
og ved Anordning af 28. Maj fik dette Løfte fast Form. 
Det var en ny Tid, der brød frem i Danmark . . . for 
Mængden var det kongelige Løfte i første Række kun et 
nyt Bevis paa den ejegode Landsfaders Omhu for sit Folk. 
Men e t Indtryk var fælles for alle: nu gik det an at tale 
friere og frimodigere end før. Tungebaandene løsnes, 
først hf:> S de førende Mænd, siden hos det menige Folk." 2) 

Blandt min Farfars Papirer findes en Del vedrørende 
navnlig Valget af en Deputeret for Købstædernes 8. Valg-

1) Saavidt jeg ved havde P. J. selv givet Tegningen til den. Sv. A. 1915, 
Side 58. ') Holger Riitzebeck i •Den danske Folkeskole gennem 100 Aar 
(1814- 1914) •, !{bhvn. 1914; smlgn . G. L. vVad: •Fra Fyens Fortid•, Brev
veksling mellem Vedel Simonsen, Elverlgaard, og E. Chr. vVerlauii, Kbhvn . 
Indledningen (1. Bind, Side 137). 
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distrikt: Nyborg, Svendborg, Faaborg og Rudkøbing 1) 

med henholdsvis 40, 42, 21 og 12 Valgbare; "General
Listen" med disses Navne er undertegnet: Svendborg 
Amtshus, Hellerup, d. 8. Aug. 1834, Sporon, Valgdirec
teur. - I et "Patent" af 8. Maj 1835 kundgør Kongen 
"allernaadigst at have besluttet, at sammenkalde de raad
givende Provinsial-Stænders Forsamling for Sjællands, 
Fyens og Lolland-Falsters Stifter samt Island og Færøerne 
til l s te October d. A. 

Til Deputeret for 8. Distrikt valgtes Agent L. P. Voigt 2
) 

(l 779 -1859), Købmand i Faaborg; han havde siddet 
blandt de indkaldte oplyste Mænd, som den 9. juii 1832 
var samlede i København for under Geheimeraad Ste
mans Forsæde at raadslaa - for lukkede Døre - "om 
Enkelthederne i den vordende Forfatning". 

En Henvendelse, som fylder 6-7 Helark, fra hans 
Vælgere i Faaborg og Svendborg, som jeg har liggende 
for mig, er dateret 31. August 1835 og stilet til "Høist
ærede Herr Deputeret for Kiøbstædernes 8de Walgdistrikt 
til Danmarks l s te raadgivende Stænderforsamling Agent 
Lauritz Peter Voigt i Faaborg". - Den indledes ret høj
travende: "Til fulde føle Flerheden af os, at til saa vig
tigt et Hverv, som det med Værdighed og Kraft at re
præsentere 4 Stæders frie Medborgere i Rigets Stænder
forsamling, udfordres mere end Hverdags Mennesket, vi 
saae derfor ogsaa efter en saadan Mand, da det Konge
lige Faderbud fremkaldte den længe ønskede Time, hvor 
den Del af Borgerne, der udgiøre den egentlige Stat, 
maatte paatale de Rettigheder, de ifølge de Byrder, der 
hvile paa dem, have hellig Krav paa o. s. v." - "vi 
tillader os herved at berøre de Indretninger, som vi især 

1) Ærø regnedes som bekendt før 1864, da den indlemmedes i Svend
borg Amt, til Sønderjylland. ' J Sv. A. 1915, Side 53, Noten, 
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føle os trykkede af, og saaledes i Særdeleshed paa det 
Kraftigste ønske paatalte i Stænderforsamlingen for der
næst at forelægges Regieringen". 

Nu følger en meget omstændelig Udvikling af 4 Punk
ter (med mange Underafdelinger), nemlig: 

l) Consumtion og Toldvæsen. Indledningen er: 
"Dette Velst~nd, Virksomhed og Moralitet fo'rtærende Sy
stem staar som en Dæmon mellem en elsket Konge og 
et tro e loyalt Folks Velværen"; og Slutningen: "Men det 
indse vi, som et Hoved-Redningsmiddel for Stædernes 
næringsdrivende Borgere og Rigets Handel er Consum
tionens Ophævelse og Toldens Nedsættelse ti l 8 a 12 

pCt." . 
2) Commune Indretningerne. Man ønsker al mu

lig Offentlighed i Bystyrelses- og Regnskabsvæsen og i 
Ordets virkelige Forstand at vælge "eligerede" Borgere 
og Mænd til Communens offentlige Bestillinger. 

3) Finantsernes Offent li ghed; man anser det for 
en Nødvendighed for Nationens Repræsentanter at kiende 
Landets Status. 

4) Stænderforhandlingernes fuldkomne Offent-
1 i g h e d. Til sidst hedder det til den Deputerede : "Gid 
Held og Ære for elskte Fødeland, blive Lønnen for Dem 
og enhver brav Folkets Talsmand!!! -

Et Brev fra L. P. Voigt, dateret Roeskilde 5. Decbr. 
1835, til min Farfar giver Underretning om ,,den Peti
tions Skiæbne, som Du og flere af vores fælles Venner 
i Faaborg og Svendborg have betroet mig til Overleve
ring i Stænderforsamlingen. Der nævnes desuden en 
Petition fra Skræderlauget i Faaborg. 

L. P. Voigt havde gjort store Anstrengelser for at faa 
den store Petition frem; Sagen støttedes af flere Depu
terede, men Kommissæren, Professor B a n g, Etatsraad 
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Hvidt og Drewsen talte imod den, og da det kom 
til Afstemning var kun % af Forsamlingens Stemmer for 
den; den faldt altsaa. 

Frederikke Eleonore, f. 1781') 

Han slutter Skrivelsen saaledes: "De ærede Paateg
nere af Petitionen i Faaborg beder jeg Dig have den 
Godhed at meddele denne mindre behagelige Tidende, 

1
) Billedet efter Oliemaleri fra 1830. 
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dem i Svendborg vil Hr. Baagøe give Efterretningen. -
jeg hilser Dig og din kiære Familie venligst og tegner 

. mig med Højagtelse Din hengivne Lauritz Peter Voigt." 

Paul Jacobsen, f. 17681) 

Blandt min Farfars herhen hørende Papirer findes og
saa en Bekendtgørelse af 11. Marts 1835 fra det Kgl. 
Danske Cancellie med Navnene paa "de til Stænderfor-

1) Billedet efter Oliemaleri fra 1830. 
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samlingen for Nørre-jylland" valgte Deputerede og Sup
pleanter og desuden et Uddrag, han har gjort, af Viborg 
Stændertidende Nr. 104, 1846; det omhandler navnlig 
Værnepligten og Militærvæsenet 

P a u l J a c o b s e n var Medlem af det 1835 stiftede 
"Selskab til Trykkefrihedens rette Brug". 

VIII. 
I Begyndelsen af Aaret 1838 udlejede P. j. sin Køb

mandsforretning og Gaarden Nr. 88 B 1
) med Side- og 

Bagbygningerne, - en stor Del "Møbler og Effekter" 
- hvorover særlig Liste - samt Haver og "jordlodder 
under Faaborg By'', nemlig Sundtoften 50,000 Kvadrat
alen Agerland og 76,875 Kv.-Al. Eng, Agrene ved Skov
stien 1630 Kv. -Al. og de tvende lange Agre 17,650 Kv.
Al., tilsammen 101/2 Tdr. Land til sin Søn P. A. Jacob
sen. Den aarlige Leje var 500 Rigsbbankdaler Sølv. 

Samme Foraar, 1838, flyttede P. j. med Hustru og 
en Datter til Brahetrolleborg ;2

) hvor de i 6 Aar boede 
paa "Garveriet". 

Gaarden Nr. 88 A (nyt Nr. 2) havde han nemlig ud
lejet: Stuelejligheden til Overbetjent, Assessor Mathias 
Martens og l. Sal til Sognepræsten C. M. Hasle. 

At det var økonomiske Hensyn, der var Aarsag i, at 
P. j. flyttede paa Landet, vil fremgaa af en Skrivelse fra 
Marts 1838, thi deri bemærker han bl. a.: 

"At jeg har havt og haver Midler er en himmel
høi ForskieL Pengevæsenets Ustadighed under en ulykke
lig Krig, hvor Laanene paa mine Ejendomme skeete i 

' ) Sv. A. 1915, Side 58, 2den Note. Fra Lejemanlet var undtaget de Lej
ligheder, som var udlejede til Kaptajn, Postmester Gabriel Lorentzen og 
Blikkenslager Holm. ' l Den ældste Datter (Marie) bestyrede i nogle Aar 
Huset for Broderen i Fredregnarden i Faaborg; den næstældste (Louise) 
boede i Slagelse ; se Side 126, 
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Sedler, som det eeneste gangbare Betalingsmiddel, har 
ved Pengevæsenets Forbedring gandske sammensmeltet 
og tilintetgiort min Formue. Dette bestemte mig til at 
forlade Fædrehjemmet og tye til Landet, som et efter 
min Formening billigere Opholdssted." 

- Snart stiftede Familien Jacobsen Bekendtskab, der 
blev til varigt Venskab, med flere Familier paa Egnen; 
saaledes med Madam Charlotte Bonde, Enke efter Rs. 
Bonde 1) i Tralleborg Mølle og hendes Datter Sophie, 
Enke efter Lorentz Povlsen, der døde 1835 som Læ
rer ved Grønderup Skole; hun giftede sig senere med 
Møller S c h w e n se n fra Balle Mølle, der som Fæster 
siden overtog Trolleborg Mølle. 

Meddeleren husker fra sin Barndom godt disse elsk
værdige Mennesker og ligeledes Godsforvalter H a v e
manns paa "Nøjsomhed", der ogsaa var trofaste Ven
ner af P. J. og hans Familie. 2) 

Den 70-aarige Mand, hvis hele Liv var kendetegnet 
af Virksomhed, anvendte under sit Ophold i Brahetrolle
borg en stor Del af sin Tid til Læsning og til skriftlige 
Arbejder og skrev bestandig en smuk og sikker Haand
skrift; bl. a. har han afskrevet et Konversations~Leksikon 
i 3 store Kvartbind. Under Udlændigheden paa Tralle
borg Garveri skrev han ogsaa "Drogueri-Varer", et Ud
drag af O. J. Rawerts "Almindeligt Varelexikon". Deri 
har han foran skrevet: 

"Uden Virksomhed bli'r Tiden lang, 
uden Flid vi føle Livets Tvang, 
uden Tillid, Haab og Tro til Gud, 
slukkes Livets Kjerte hurtig ud". -

') tidligere 2den Lærer ved Trolieborg Seminarium »Bernstoffsminde•. 
der blev nedlagt 1826. (C. Fritz Jørgensen: »Brahetrolleborg Sogns Degne
og Skolehistorie «. 2 ) Datteren (Juli e) ægteviedes i Brahetrolleborg Kirke. 
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Et Par Aar før havde han sirligt afskrevet en botanisk 
Lommebog -- ved Kierbøllings Venskab; den fylder 130 
tætskrevne Oktavsider, paa Titelbladet staar "vedvarende 
Flid overvinder alle Vanskeligheder" .1

) 

Det er et meget stort Tal af hans skriftlige Arbejder, 
der er opbevarede, iblandt disse findes ogsaa Arbejder i 
fremmede Sprog; ogsaa Rentetabeller, Omsætning af frem
med Mønt, Maal og Vægt m. m. til dansk; Statistik og 
Miletabeller; endvidere skrevne Noder for Klaver, for 
Fløjte og Sangmelodier til Børnebørnene. 

P. j. spillede selv Fløjte; det kan ogsaa nævnes, at 
han til Afveksling arbejdede ved sin Drejerbænk. 

At han "læste med Pennen i Haanden"- hvad meget 
maa anbefales den kundskabssøgende Ungdom - ses af 
en Bog, som han kalder "Collectanea" (Samling af Udtog 
af, hvad han har læst, tillige med Fyndsprog og Leve
regler m. m.); den fyldte 700 Kvartsider, er paabegyndt 
1840 og fortsat indtil hans sidste Dage, ja, indtil Pennen 
faldt ham af Haanden. 

Under sit Ophold i Troileborg udnævntes P. j. til 
Cancelliraad, maaske ved Grev Ditlev Reventlows Ind
flydelse paa "højere Steder"; denne viste P. j.'s Familie 
megen Opmærksomhed og satte stor Pris paa den gamle, 
noble Mand. - I Bestallingen, som er underskrevet af 
Kong Chr. VIII paa Frederiksborg Slot "den 28. juni 
1840", 2) hedder det: "Vi have allernaadigst fundet for 
godt at beskikke Paul Jacobsen, forhenværende Kjøbmand 
og Hospitalsforstander i vor Kjøbstad Faaborg i vort 
Land Fyen til Vor Cancelliraad ... efter Rangforordnin
gen af 14. Oktober 1746, dens 7. Klasse Nr. l ... "8

) 

1 1 De 2 sidst nævnte Bøger var Gaver til hans yngste Søn (Carl), der 
i 1837 var bleven farmaceutisk Kandidat og i 1847 tog Dyrlægeeksttmen. 
2) Chr. VIII.s Kroningsdag. 8) Hans Hustru blev sanledes ' Frue«; Ikke· 
Rangspersoners Koner kaldtes som bekendt i de Tider »Madam«, 
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Sidst paa Aaret 1843 vendte P. j. tilbage fra sin "Ud
lændighed" og bosatte sig atter i Faaborg, dog ikke i sin 
egen Gaard, som fremdeles var lejet ud, men i en Bolig 
ved Markedspladsen (nu "Lagonis Minde") overfor Vestre 
Mølle. 

Her arbejdede han fremdeles med Læsning og Af
skrivning, ofte generet af Møllevingernes skiftende Skyg
ger, der faldt ind i Værelset, hvor han sad og skrev ved 
sin Skatolklap. Noget af det sidste fra hans Haand er 
en Afskrift, formodentlig efter Bladet "Fædrelandet" af 
Hother Hages 1) Betragtninger ved Kong Chr. VIIL's Død 
den 20. januar 1848; thi P. j. døde kort efter, nemlig 
den · 6. Maj s. A. 

IX. 
Sognepræsten, Consistorialraad C. M. H a s l e's 2) Tale 

ved hans Grav meddeles her i sin Helhed, baade til Be
lysning af den Henfarnes Liv og Vandel og som Eksem
pel paa hin Tids Gravtaler. 

Tale ved Kjøbmand, Cancelliraad P. Jacob
sens Grav d. 11. Maii 1848 af Hasle: 

"De gaae ind til Fred, de hvile i deres Sovekamre, 
Alle de, som vandrede ad den rette Vei". Disse Profe
tens Esaiæ Ord i hans Bogs 57,2, kunne vel med Føie 
udsiges ved den Oldings Grav, omkring hvilken vi her 
er forsamlede. Han er indgaaet til Fred og Hvile her i 
dette hans Sovekammer, og han trængte dertil; thi han 
var træt. Det var en lang Bane, han vandrede her paa 
denne jord, saa lang som kun ganske Faa have at gaae, 
saa næsten de 80 Aars Alder opleves kun af de aller-

') Hother I-lage, f. 1816 i Stege, Medlem af den grundlovgivende Rigs
forsamling, d. 1873 som Herredsfoged paa Møen. ') blev 183G udnævnt til 
Consistorialraad. 

lO 
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færreste Mennesker, og hans Bane var ikke blot lang, 
men den var · paa mange Steder ogsaa trang, fuld af 
Gjenvordigheder, Trængsel og Møje. Han maatte vel 
derfor længes efter Hvile, og her har han fundet den, og 
er indgaaet til Fred. Vi kunne og ville ikke sige det 
om Alle, som nedlægge deres Vandringsstav her inden 
dette Hegn, hvad enten de levede kort eller længe, at 
de ere indgangne til Hvile og Fred. Det vilde være en 
Bespottelse mod Retfærdigheden heroventil, dersom vi 
sagde det. Profeten siger det ej heller om Alle uden 
Forskjel, men kun om dem, som vandrede ad den rette 
Vei, og hvilken er den anden end Sandhedens, Dydens 
og Gudfrygtighedens Vej, som vandres i Troen, ved· Alt, 
hvad der end møder, og hvor besværlig den end ofte 
falder. Men er vel Troen i Menneskets Indre en skjult 
Ting, som kun Gud kari see, i hvilke Hjerter den mang
ler, og i hvilke den boer, og hvorledes den er beskaffen, 

. saa kan den dog ogsaa sikkert kendes af os, om den 
er der eller ikke, om den er enten død eller levende. 
Viis mig, siger en Apostel, din Tro af dine Gjerninger. 
Ligesom Legemet er dødt uden Aand, saa er og Troen 
død uden Gjerning. Jesus selv siger: Af deres Frugter 
skulle l kjende dem.! 

Sandelig den Afdødes Liv var rigt paa Barmhjertig
hed og gode Gjerninger, fuldt af mangehaande Velsig
nelser og skjønne Frugter, for det Samfund, hvoraf han 
var Borger, for den Familie, hvis Hoved og Herre han 
var, for Alle dem med hvilke, han traadte i Berørelse til 
Ting af enten større eller mindre Vigtighed at undersøge, 
at drøfte, at ordne og tilrettebringe. Man samvirkede 
saa gerne i Forening med ham om Alt, hvad der angik 
Byens offentlige Vel og Bedste, thi med et saare lyst og 
klart Blik saae han ind i alle Forholde, dømte stedse ret-
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sindig og upartisk, og hans Grunde, for hvad han ansaa 
for rigtigst og bedst, fremførte han altid med en Besin
dighed, en Rolighed og tillige med en saa elskværdig 
Beskedenhed, at det faldt ham let at overbevise Andre, 
som vare ligesindede med ham, ligesom han ogsaa gjerne 
lod sig anderledes overbevise, naar han mødtes af mod
satte og stærkere Grunde, fremførte af Andre paa lige 
Maade. 

I en Række af mange Aar havde han med næsten 
alle Byens offentlige Ting at gjøre, og hans Haandskrift 
paa saa mange Steder vidner om, hvormeget han har 
tænkt og arbejdet. Alt skrivtligt hvilte næsten ·paa ham 
alene, og han bestred det altid villig og ufortrøden med 
en Fuldstændighed, Tydelighed og Correcthed tillige, 
hvorved ikke faa og vigtige Ting ere blevne bevarede 
ved hans Omhu fra Undergang og Forglemmelse. 

Ogsaa til ret mange private Forholde strakte sig 
hans utrættelige Virksomhedslyst, som Raadgiver og Vej
leder, som V ær g e og Forsvarer for Enker og Umyndige. 
Hvadsomhelst han overtog udførte han med samvittig
hedsfuld Troskab, og med en viis Forstandighed, som 
drog næsten alle Raadvilde, alle Bekymrede og Forladte 
til at søge ham. Sjelden fandt Nogen sig skuffet ved at 
følge hans Raad, og aldrig blev Nogen bedragen, for 
hvad der var bleven betroet i hans Hænder. 

Der var en Tid i hans Liv, da han eiede Formue og 
ikke lidet af denne Verdens Gods, da deelte han og med 
et kjærligt og villigt Hjerte med T~ængende, ikke blot 
blandt Paarørende og Beslægtede, men ogsaa med Frem
mede. Ingen lod han gaa utrøstet eller uhjulpen fra sig, 
saavidt hans Evne kunde naae, ja, hans Barmhjertighed 
strakte sig endog siden længere hen, da hans Kaar vare 
blevne meget indskrænkede, tidt ud over hans Evne. 

IO* 
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Hvad hans Beskedenhed forbød ham selv at sige ved 
at gjøre jobs Ord til sine, det skal Sandhed vidne og 
fremføre over hans Grav: "Han reddede den Fattige, som 
raabte om Hjælp, og den Faderløse, som havde ingen 
Hjælper. Deres Tak og Velsignelse kom over ham, som 
ellers maatte have gaaet tilgrunde, og han glædede En
kers Hjerter. Han var den Blindes Øine og den Haltes 
Fødder. Han var de Fattige en Fader og undersøgte 
deres Klagemaal. Han sønderbrød, hvor han kunde det, 
de Uretfærdiges Magt og udfriede den Uskyldige." 

Men han der havde en saa lys Forstand, og et saa 
kjærligt Hjerte til at raade, vej lede, hjælpe og trøste An
dre, han maatte d9g vel have forstaaet, ja, ogsaa langt 
bedre end de Fleste have forstaaet, sine egne Sager, og 
været aarvaagen over sine egne Handler. Og tilvisse 
forstod han dem, han sov og ikke, hvor han burde vaage. 
Dette afværgede imidlertid ikke de store Vanheld som 
ramte ham, som forvandlede hans blide Kaar til trange, 
og gjorde hans sidste Aar og Dage til mørke og tunge 
Prøvedage, ved saa vel hans Kræfters Aftagelse, legem
lige Lidelsers Fornemmelse, som og hans udvortes Om
stændigheders Forringelse. Den Taalmodighed og Stand
haftighed, hvormed han indtil Enden bar det, hvorved han 
ikke alene opretholdt sig selv, uden at henfalde til trøstes
løs umandig Klage, men styrkede tillige sine Omværende 
til at bære denne Forandring og Omskiftelse paa en vær
dig Maade, denne Taalmodighed og Standhaftighed, den 
er dog uden Tvivl hans Livs skønneste Blomst, som kun 
kunde fremstaa, udvikle og udfolde sig i Troen paa den 
Herre, som haver det evige Livs Ord, det Ord, han 
talede, for at hans Troende skulde have Fred i ham. "1 
Verden, sagde han, skulle I have Trængsel; men værer 
frimodige, jeg haver overvundet Verden". Ogsaa den 
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Hensovede har nu overvundet, er indgaaet til Fred og 
Hvile i dette Kammer, thi han vandrede den rette Vej, 
"og dem som ved Bestandighed i god Gerning søge 
Ære, Hæder og Uforkrænkelighed vil Gud give et evigt 
Liv hos sig. Ære og Hæder og Fred skal være over 
hver den, som gjør det Gode." Amen. 

* * * 
Poul Jacobsens trofaste Hustru, Frederikke Eleo

nore von der H ude, har med rystende Haand skrevet i 
en Andagtsbog: "Den 6. Maj var den tungeste Dag i 
mit Liv, da døde min kære Mand". 

Hun overlevede ham i mange Aar og boede sammen 
med sin ældste Datter endnu en Tid i Boligen ved Mar
kedspladsen og senere i et Hus i den østlige Ende af 
Grønnegade helt ned mod Sundstræde, indtil de flyttede 
ind i Stuelejligheden i deres egen Gaard ved Torvet, 
hvor de levede i Gudsfrygt og Nøjsomhed til deres Død, 
dog flyttede de, da den gamle Pastor Hasle var død, op 
paa l. SaJ.l) 

Medens jeg (Meddeleren) kun har en dunkel Erindring 
om at have set min Bedstefader (Farfar) i hans Bolig ved 
Markedspladsen - jeg var kun et Par Aar gammel, da 
han døde - husker jeg selvfølgelig tydelig min Bedste
moder (Farmor). - Saa længe jeg kendte hende, var 
hun helt døv; allerede ved 1820 begyndte hun at lide af 
Tunghørighed, og denne tiltog med Aarene. Hun var 
en mild og from gammel Kone; ofte læste hun i sin 
Salmebog eller i Boisens 2) Andagts bøger. Naar hun vilde 
til Alters, fik hun gerne af Præsten Skriftetalen til Gen
nemlæsning. Mærkede hun, at nogen vilde hæve sig paa 

') Stuelejligheden udlejedes til Ulumager Øxenhauge. ' ) P. O. Boisen, 
1761-1832; fra 1805 Biskop for Laaland-Falster. 
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andres Bekostning, plejede hun at sige: "Enhver kan 
være god for sig". Ofte sad hun ved sin Rok og spandt 
Hør, hvorved hun vædede Fingrene af en lille hvid Krukke 
med Vand, der hængte paa Rokken. -- Paa de store 
Højtiders l s te Helligdag om Formiddagen skulde vi Børn, 
festklædte og feststemte, op at hilse paa Bedstemoder, og 
vi raabte da af al Magt ind i Øret paa hende: ,, Glædelig 
Fest, Bedstemoder!" - Hun nikkede mildt til os og 
havde gerne et eller andet godt at glæde os med. 

Selv i hendes høje Alder tog hun og hendes Datter 
paa længere Besøg hos en Søn, der var Dyrlæge i Ringe, 
og hos Venner d e r paa Egnen. Hun hensov stille i Dø
den i Sommeren 1874, 93 Aar gam~el. 

x. 
P a u 1 J a c o b s e n og F r e d e r i k k e E l e o n o r e havde 

4 Døtre og 2 Sønner, af hvilke 2 Døtre1
) d0de som spæde; 

de øvrige var: 
l. Marie Pauline Prederica, født 1805, der for

blev ugift og døde 16. August 1880. 
2. Louise Jensine, f. 1807, i 1828 g. m. Købmand 

Vinhandler Julius Chr. Lorentzen i Slagelse, døde som 
Enke i Faaborg 1860; de havde 2 Sønner og 2 Døtre. 

3. Julia Eleonore Sophie, f. 1812, viedes i 1841 
i Brahetrolleborg Kirke 2} til Farver i Faaborg, S o p h u s 
Wilhelm Lund Kisbye, der overlevede sin Hustru i mange 
Aar; de havde 3 Sønner 3 Døtre. Han var Søn af Præ-

1
) Jacobine Kirstine f. 1808 og Julia Jacobine f. 1810. 'J Hun stod Brud 

i grøn Silkekjole. Om dette i hin Tid var almindeligt vides ikke. I en 
endnu ældre Tid har d et maaske været Brug. •Grønt symboliserer Glæ
den. I Provence var BrudP-n i gamle Dage iført en grøn Kjole •. (Kristof· 
fer Nyrop: ' Ordenes Liv•, Khvn. 1901 , Side 114). 
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sten jens Brandt Kisbye, Skalkendrup Præstegaard, Auns
lev-Bovense Pastorat. 

4. Paul Anthon Jacobsen/) f. 1814,- 1841 g. 
m. Marie Magdalene Bøving 1

) - d. 1882; hans Hu
stru, f. 1818, d. 1886; - 5 Sønner og 1 Datter. 

Carl jens Wilhelm Ludvig, f. 1818, cand. pharm. 
Dyrlæge i Ringe; - 1848 g. m. Thora Frederikke 
Jensine Forbæck, Datter af Apotheker F., Korsør,- d. 
1889; hans Hustru døde samme Aar. - 1 Søn, 2 Døtre. 

* * * 
Rettelser og Tilføjelser til "Svendborg 

Amt" 1915, Side 51-72. 
Side 57 i 4. Linie f. o. tilføjes: hendes Fader var Fæ

ster paa "Høbbet" og hed Hans Rasmussen Storm 
(oplyst af Lærer Martin Rudum, Sødinge). Side 69, 4. 
Lin. f. n.: Frederik Bager fra Brændegaard er ensbety
dende med Friderich Bagger til julskov, smig. Sv. A. 
1919, Side 44 o. fl. Side 71, 2. Lin. f. n.: læs Paul og 
72, 5. Lin. f. o.: læs Paul. Side 72, 2. Lin. f. o.: læs von. 

* * * 
K i l d e r (foruden de i hosstaaende Afhandling og 

"Sv. A." 1915, Side 72, nævnte): 
Laurids Pedersen: "Aimueundervisning i en dansk 

Købstad" (Kbhvn. 1919), U. C. Mule: "Odense Latin
skole, som den var fra 1786 til 1793",1) Richardt Pe
dersen: "For 100 Aar siden" (Kbhvn. 1888), Th. Hauch
Fausbøll: "Haandbog over den ikke naturaliserede Adel"; 

1) Sv. A. 1915, Side 72- 71. 2) findes i Odense Katedralskoles Program 
for 1864, uclgivet af daværende Rek tor Henrichsen; H. C. Mule, Sogne
præst for Nørre-Lyndelse og Højby, Jub ellærer, kendt som Historiker og 
Sprogmand, tog sin Afsked som Præst 1859, døde i Odense 1860. 
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en særlig Tak skylder jeg Landsarkivar G. L. W a d, Odense, 
som med sædvanlig Imødekommenhed og Grundighed 
har besvaret mig en lang Række Spørgsmaal og desuden 
givet mig Anvisning paa forskellige Skrifter, som har 
været mig til Nytte ved nærværende Arbejde. 

Billedet, Side 125, er taget efter et lille, fint Pastel
maleri, forestillende Jørgen Ludvig v. d. Hude. ~Klæd

ningen, formodentlig en Uniform, er højrød Kjole med 
blaa Rabatter, og med en Distinktion af gule Snore paa 
højre Skulder. 

Originalen ejes af jens Zeban v. d. H.s Datterdatters 
Sønnesøn Julius v. d. Hude Lorentzen, Assistent paa Stats
banernes Revisionskontor, København. 1

) 

Paul Jacobsens Sønnesøn, Dyrlæge Porbæck-jacobsen i 
Ørbæk, ejer Originalerne til Portrætterne Side 140- 141. 

000000000000 

') død i Oktbr. 1922; nævnte Pastelmaleri ejes nu af hans Broder Carl 
v. cl. H. Lorentzen, Kbhvn. 
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