
JOHAN SPEYER 

Af Birger Isaksen 

Når vi står i Frelserens Hospital i Otterup, nu Otterup Museum, 
kan vi se et portræt af en yngre mand med skæg og i uniform. 
Det er løjtnant Johan Speyer, der i det første tiår efter krigen i 
64 var et kendt navn på Fyn. 

Hans vugge stod i Ringkøbing, hvor han kom til verden den 1. 

marts 1837 som søn af licentiatus medicinæ Carl Ludvig Speyer 
og hustru Sara Simonsen.1) Kirkebogen oplyser, at hans dåb fandt 

sted den 15. august samme år i Ringkøbing kirke, og at fadderne 

var amtmand Tillisch, kammerherre Levetzov, kammerherre Krebs, 

konsul Husted og købmand Kastberg. 
Barndomstiden i Østergade 802) i Ringkøbing skulle imidlertid 

ikke blive af lang varighed for Johans vedkommende, idet faderen 
den 29. oktober 1842 blev udnævnt til stiftsfysikus i Ålborg, hvor 

familien i 1845 havde sin bop~l i Bispensgade 235.3) Johan blev 

som sine søskende sat i Ålborg Katedralskole, hvorfra han blev 

udskrevet omkring konfirmationen, der fandt sted den 18. april 

1852 i Vor Frue Kirke, som forældrene nu hørte til, idet de nogen 
tid forinden var flyttet til Østerå. 

Umiddelbart efter konfirmationen kom Johan i lære på Løve

Apoteket i Ålborg. 1855 tog han medhjælpereksamen, hvorpå han 
rejste til København for at gøre sine studier færdige. Her måtte 

han snart gå til forelæsning på universitetet og snart søge det ke
miske laboratorium på Den polytekniske Læreanstalt. Sommeren 

1857 gik han op til eksamen ved Eksamenskommissionen. Han blev 
cand. pharm. med laud. 
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Johan Speyer kunne nu påtage sig en stilling som provisor. En 
sådan fik han på Fyn, på Ringe Apotek, hvis indehaver, apoteker 
Frederik Herman Seidelin, var død den 22. april 1859. Speyer til
trådte sin stilling i 1860 (datoen kender vi ikke), og det varede 
ikke længe, førend han følte sig hjemme på apoteket. Men heri 
havde ikke mindst fru Seidelin en stor andel, idet hun forstod at 
hygge om sin unge provisor. 

Dog, nogen stabil arbejdskraft blev Speyer ikke i det lange løb. 
En skønne dag, den 30. maj 1863,4) måtte han nemlig i kongens 

klæder. Han tog da afsked med fru Seidelin og begav sig til Odense 
for at blive rekrut ved 5. bataillon. At Danmark inden længe 
skulle komme i krig, har han ved afskeden næppe haft i tankerne. 

Men krigen kom, 64-krigen. Og Speyer, der den 14. december 
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1863 var blevet udnævnt til underkorporal, gjorde den med fra 

først til sidst. Han deltog i forsvaret af Dannevirke og i tilbage

toget fra den gamle grænsevold, og den 14. marts, dagen efter, at 

han var blevet forfremmet til korporal, var han med i forpost

kampen ved Ragebøl skov, hvor det gik særlig hårdt til, idet fjen

den var overlegen med hensyn til fodfolk og artilleri. Speyer ud

viste både mod og tapperhed, og det har nok været dette, som var 

årsagen til, at han lidt senere, den 17. april, blev udnævnt til mid

lertidig sergent. På dette tidspunkt gjorde Speyer ellers tjeneste i 

skanse 2 på Dybbøl, hvor han den 18. april skulle opleve nogle 

frygtelige timer. Udfaldet blev, at han og 5. regiment, som 5. ba

taillon hed efter 1. december, måtte trække sig tilbage og besætte 

løbegravene langs Alssund. 

Dybbøls fald gik Speyer nær til hjertet. For sin indsats hin ufor
glemmelige aprildag blev han den 30. maj udnævnt til løjtnant i 

infanteriets krigsreserve. Senere, den 29. juni, deltog han i kampen 

om Als, og efter våbenstilstanden fik han den opgave at deltage i 

bevogtningen af Vedelsborg-halvøen. 

Speyer blev først hjemsendt den 17. november 1864. Da han 

igen indfandt sig på Ringe apotek for at genoptage sit arbejde, 

kneb det med at komme i gang. Fredsslutningen i Wien optog hans 

tanker og smertede ham dybt. Ligesom mange af sine landsmænd 

delte han den opfattelse, som digteren Fr. Paludan-Miiller havde 

givet udtryk for: 

Slesvigs land genvundet 

det er kampens mål. 

Skyttebevægelsen fik nu vind i sejlene, og en af dens bedste 

støtter på Fyn skulle blive Johan Speyer, der bestandig var rede 

til at give den sin tid og sine kræfter, når pligterne på apoteket ikke 

kaldte. At styrke forsvarsviljen hos de unge, det blev for Speyer 

noget meget væsentligt. 

Men endnu var der ingen skytteforening i Svendborg amt. In-
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teresserede fra amtet, deriblandt Speyer, samledes da til et møde på 

rådhuset i Nyborg den 13. november 1865, hvor man fik stiftet 

Svendborg Amtsskytteforening. Ifølge forhandlingsprotokollen 

blev der ved samme lejlighed valgt kredsforstandere for de syv 

skyttekredse, somSvenborg amt blev inddelt i, og Speyer blev 
valgt til kredsforstander for 6. skyttekreds, der omfattede sognene 

Gislev, Ellested, Ringe og Ryslinge. 

Det viste sig imidlertid uheldigt med kun syv kredse, idet til

slutningen blev langt større, end man havde regnet med. På et 

møde på Nyborg rådhus den 8. marts 1866 blev man da enige om, 

at der i stedet for de syv kredse skulle være seksten. Ringe blev 

da en kreds for sig, og løjtnant Speyer, som man kaldte provisoren 

fra Ringe apotek, blev formand for kredsen. 

Der oprandt nu en travl tid for Speyer, idet han ustandselig var 

på færde med at tilrettelægge og udbygge arbejdet inden for Ringe 

skyttekreds. Hvad der egentlig gik for sig, får vi et indblik i, når 

-vi læser følgende ord, sat på papiret af Hans R. Egebjerg: 

"Der øvedes både skydning og voltigering, eksercits og felttje

nesteøvelser; desuden blev der holdt møder, ved hvilke løjtnant 

Speyer talte, og hvor skyttesange, både enstemmige og flerstem

mige, indøvedes" .5 ) 

Speyer var utrættelig, når det gjaldt at vække interesse for skyt

tesagen. Det var således væsentligt på hans initiativ, at skyttefesten 

ved Ringe kom i stand den 25. juli 1866, årsdagen for vor sejr ved 

lsted. Af den annonce, som Speyer på skyttebestyrelsernes vegne 

lod indrykke i Fyens Stiftstidende den 10. juli, fremgår det, at den 

påtænkte fest ikke blot skulle omfatte præmieskydning for elleve 

sogne, men også en almindelig folkefest, som skulle begynde klok

ken tre om eftermiddagen. De, der ønskede det, kunne deltage i 

fællesspisning (koldt køkken a 2 mark) klokken seks. Speyer op

fordrer sluttelig beboerne til at støtte skyttesagen med frivillige bi

drag, enten penge eller små genstande, passende til præmier. Bi

dragene kunne man aflevere til ham. 
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naturligvis vil være nødvendigt ved skytternes hyppige sammen

komster at have et stort forråd af gode sange at drage frem. 

At den i forhold til sin størrelse er så overordentlig billig, at det 

vil være umuligt uden tab at udgive endnu billigere, det ville vist 

nok alle være enige om, når der lægges mærke til, at den indeholder 

276 sider og sælges indbunden for 28 skill. 

Vi betragte de åndelige sange og salmer som et af bogens væ

sentligste fortrin" . 

Speyer var dog ganske ufølsom over for den kritik, som den gode 

skyttebroder havde ladet komme frem. Havde for resten heller ikke 

grund til andet. Skyttesangbogen fik nemlig en rivende afsætning 

rundt om på Fyn, ja snart over det ganske land. 1869 fulgte så

ledes 10. oplag, og i 1872 kom 16. oplag. Hvad Speyer i sit forord 

havde givet udtryk for: at sangene måtte bæres ud over landet, det 
gik i fuldt mål i opfyldelse. Hvor forståeligt, at han nogle år efter 

gik i gang med at udgive en ny sangbog. 

Sangbogen var imidlertid kun en del af Speyers arbejde for skyt

tesagen på Fyn. I sin egenskab af tilsynsmand i Svendborg amts 

skytteforening, valgt den 29. juni 1866,9) måtte han føre tilsyn 

med øvelserne i 1. hovedkreds, hvilket til tider gav ham ikke så 

lidt arbejde. 

Også for de store amtsskytt~fester, der blev afholdt i K værn

drup, gjorde han en betydelig indsats. Da man den 24. september 

1866 holdt den første fest, hvor. man for første gang sang Mads 

Hansens "Der er en hellig kilde i vort hjerte", sad han i bedøm

melseskomiteen; og da man efter festen fik regnskabet gjort op, og 

det viste sig, at der var et underskud på 400 kroner, gav han og 

kaptajn Nielsen hver 200 kroner. Men hvad betød det, når man 

herved kunne gavne og støtte en god sag. 

Næste år, den 30. september, samledes medlemmerne af amtets 

skytteforeninger igen på markedspladsen i Kværndrup. Speyer an

førte det ene kompagni skytter til pladsen, og da skydningen var 

ovre, udbragte han et leve for kammerherre Bille-Brahe på Egeskov, 
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fordi han havde givet foreningen "husly" på sine marker, hvorpå 

han "i levende farver skildrede de tro sønderjyders tilstand som 

hjemløse i deres eget land; at gøre ende på denne ulykkelige til

stand måtte være målet for alle danske" .10) 

Den 13. juli 1868 blev der igen holdt skyttefest i Kværndrup. Ved 
denne lejlighed talte Speyer for kvinden, og man sang Mads Han

sens nye sang "Det er ej til et vikingetog, I rustet stå". 

Det følgende år, den 27. september, holdt Svendborg amts skyt

teforening sin sidste fest i Kværndrup. Speyer havde da siden den 

1. august 1869 været sekondløjtnant ved 25. bataillon i Nyborg, 

så denne gang kunne han ikke bistå skytteforeningerne med råd og 

dåd. 

Men hvad var grunden til, at Speyer forlod sin provisorgerning 

for at blive tilknyttet militæret? Vi ved det ikke. Men en skønne 

dag vendte han igen tilbage til apotekergerningen. Han var blevet 

forlovet med Birkedals datter, Julie, og da der ved kgl. resolution 

_af 30. september 1871 var givet tilladelse til oprettelse af et apotek i 

Otterup, tilskyndede den birkedalske familie ham til at ansøge 

Sundhedskollegiet om bevilling som apoteker i Otterup. Speyer skred 

da til handling, og den 23. december 1871 fik han den attråede 

bevilling. Sin militærtjeneste fik han nu afviklet, idet han ved 

kundgørelse af 6. februar 1872 blev "fritaget for den tilbagevæ

rende del af den ham pålagte tjeneste" .U) 

Speyer fik nu købt grund i Otterup og gik derpå i gang med at 

bygge. Da huset var kommet under tag og så nogenlunde til at bo i, 

flyttede han ind. Men uvirksom kunne han ikke sidde hen. Sam

men med Morten Bredsdorff i Jernved, der senere skulle blive hans 

svoger, gik han påny i gang med en sangbog, der fik titlen "Sange 

for de danske skytteforeninger, 2. del, til brug ved folkemøder, 

skoler, aftenskoler, folkehøjskoler o. s. v.". 

Bogen, der udkom i juli 1872 på Schønemanns forlag i Nyborg, 

fik en overordentlig stor udbredelse. Dette skyldtes utvivlsomt, at 

Speyer og Bredsdorff havde "samlet de sange, der have vundet 
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hævd, hvor folkesangen lyder" (Bogens forord). I øvrigt gjorde bo

gens righoldige udvalg af salmer og sange den særlig anvendelig i 

børneskolen. 

Da denne sangbog udkom, var arbejdet med opførelsen af det 

nye apotek i det store og hele færdigt. Den 17. september blev der 

foretaget taksation, og ved denne lejlighed udtalte taksationsmæn

dene, at "begge bygninger (d. v. s. stuehuset og udbygningen) er op

ført af udmærket gode materialer, arbejdet særdeles godt og udbyg

ningen fortrinlig" .12) Overdrevet havde de gode taksationsmænd 

ikke. Apoteket var virkelig en solid bygning, det eksisterer jo stadig 

(Nørregade nr. 46), og stuehusets ydre er praktisk talt uforandret 

fra Speyers tid. 

Speyer måtte dog vente endnu en stund, inden han kunne åbne 

spoteket. Han skulle først have anskaffet det nødvendige inventar, 

og så skulle han holde bryllup. Det skete den 10. oktober 1872, da 

Vilh. Birkedal i Nazaretkirken viede sin datter Julie Kristine til 

Speyer. Forloverne ved vielsen var pastor Damsaas fra Kristiania og 

pastor Tryde fra Lynge, oplyser kirkebogen. 

De nygifte indrettede sig nu i Otterup-hjemmet, og den 26. 
oktober 1872 havde Speyer følgende annonce i Fyens Stiftstidende: 

Torsdagen den 30. oktober åbnes 

apoteket i Otterup ' 

Foruden alle lægemidler kan fås: 

Alle husholdningsari:ikler, tek-

niske artikler, parfumer, vine, 

spirituosa, tobakker, cigarer o. s. v. 

Apoteket i Otterup, den 22. oktober 1872 

Johan Speyer". 

Speyer kom ikke til at fortryde, at han havde valgt Otterup. 

Der var virkelig behov for et apotek, og Speyer var den rette mand 

bag skranken, altid ens overfor rig og fattig. At han tidligere havde 
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været løjtnant og med i krigen, det betød efter folks opfattelse kun, 
at han var en mand med hjertet på rette sted. Folk var glade for 

Speyer. 
Alt tegnede sig således lyst for det unge par. Den 2. august 1873 

fik Johan og Julie en dreng, som de lod døbe i Norup kirke den 
10. september, og som . de gav navnet Vilhelm Birkedal Speyer. 
Blandt fadderne var overauditør Bjerre i Nyborg,13) som Speyer 
havde lært at kende, medens han var sekondløjtnant i Nyborg. 

Hvad der var begyndt så godt, skulle imidlertid få en brat ende: 
Den l. april 1875 gik Johan Speyer bort, kun 38 år gammel. Fru 
Speyer lod ham blive begravet fra Otterup kirke den 6. april, og 
hans sidste hvilested blev en plads øst for kirken. 

Johan Speyers virke i Otterup blev således meget kort. Mærke
ligt nok findes der i de fynske aviser ikke så meget som et par 
linjer om ham, da han er død. Hans indsats for det folkelige ar
bejde på Fyn var der ved denne lejlighed ingen, som skænkede en 

-tanke. 

Speyers død var et tungt slag for Julie, der nu sad alene tilbage 

med sin lille dreng. 20. maj 1875 fik hun af Sundhedskollegiet med
delt apotekerbevilling på betingelse af, at hun holdt en approberet 
provisor som bestyrer. Det blev i flere år Steen Steensen Topp, der 
senere blev apoteker i Farsø.14) 

Sorger slap fru Julie Speyer ikke fri for. Den største sorg var 
nok sønnens død påskemorgen den 28. marts 1880 i morfaderens 
hjem i Ryslinge. Fru Speyer lod ham blive begravet på Otterup 
kirkegård den 2. april ved siden af sin fader. 

Også sin søsterdatter Emilie Birkedal Lange mistede hun. Fru 
Speyer havde taget den unge pige til sig, da hendes forældre var 

døde. Begravelsen, der fandt sted den 23. november 1897, blev fo
retaget af valgmenighedspræst Karl Povlsen i Ryslinge, 15) da fru 
Speyer aldeles ikke kunne med C. V. Lose, Skeby-Otterups præst. 
På Emilies grav satte fru Speyer en sten, hvis indskrift nu næsten 
er ulæselig. 
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Sorgerne tog hårdt på fru Speyer. Familien så det, og en skønne 

dag blev det bestemt, at Jutta, den yngste af Vilh. Birkedals børn, 

skulle flytte til Otterup og være sin søster til selskab. Da Jutta 

nogle år senere giftede sig, fik fru Speyer sin niece, Johanne Lo

renzen, i huset. Også hun skulle være selskabsdame, idet fru Speyer 
havde en tjenestepige til at tage sig af de huslige anliggender. 

Da fru Speyer den 17. februar 1927 fyldte 80 år, udsendte hun 

sine "Minder fra det Birkedalske hjem" og skænkede samtidig Ot

terup kirke en smuk lysekrone, hvis indskrift lyder: "Mindegave 

om løjtnant, apoteker Johan Speyer og søn Vilhelm Birkedal Speyer. 

Skænket Otterup kirke den 17. februar 1927 af hustruen og mo

deren Julie Birkedal Speyer." 

Men alderen begyndte nu at gøre sig gældende. Fru Speyer blev 

svagelig. Men hendes tanke var stadig klar, og den 26. maj 1931 

kunne hun underskrive det testamente, hun havde oprettet, og i 

hvilket hun havde bestemt, at der skulle oprettes et legat, som skulle 

bære navnet "Apoteker Johan Speyer og søn Vilhelm Birkedal Spey
ers legat til fordel for trængende og værdige enker eller faderløse i 
Otterup sogn". 

To dage efter, at fru Speyer havde underskrevet testamentet, gik 

hun bort. Hun blev begravet den 2. juni fra Otterup kirke og blev 

stedt til hvile ved siden af sin mand og søn. 

I overensstemmelse med det i testamentet stiftede legat oprettede 

overretssagfører V. Frandsen i Odense nu en fundats, 16) i hvilken 

det hedder, at "legatets formue består af den i boet udiagte kapital 

1 O 000 kr., og at legatportionerne skal være på mindst 50 kr. årlig 
og uddeles i den første halvdel af hvert års december måned". Det 

hedder endvidere, at "uddelingen af legatportioner foretages af Ot

terup sogneråd, og bekendtgørelsen om ledige legatlodder skal ske i 
det eller de blade, sognerådet til enhver tid bestemmer". 

Hvad angår fru Speyers ejendom, da blev den nu solgt til slag
termester E. Rasmussen i Otterup for 14 000 kroner. I det be

tingede skøde af 20. januar 1932 hedder det, at "overtagelsen fin-
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der sted, når den nuværende lejer, apoteker Poulsen kan flytte ind 

i den ejendom, som han har under opførelse, hvilket må antages at 

ville ske i løbet af det kommende forår" P) 

Det gamle apoteks dage var altså nu talte. 

NOTER 

1. Ifølge Ringkøbing kirkebog. På Speyers gravsten er hans fødselsdag 28. 
februar. 

2. Ifølge folketællingslisterne 1840 i Rigsarkivet. 
3. Ifølge folketællingslisterne 1845 i Rigsarkivet. 
4. Ifølge skrivelse af 9/2 1966 fra Hærens Arkiv til artiklens forfatter. Øvrige 

oplysninger om Speyers forfremmelser og hjemsendelse også fra Hærens 
Arkiv. 

5. Jfr. Svendborg Amts Skytteforening gennem 50 h Et festskrift ved Hans R. 
Egebjerg, side 106-108. 

6. Fy. St. (d. e. Fyens Stiftstidende), 18. august 1866. 
7. Fy. St. 10. aug. 1866. 
8. Fy. St. 11. aug. 1866. 

_ 9. Fy. St. 16. aug. 1866. 
10. Fy. St. 1. oktbr. 1867. 
11. Ifølge den under 4. nævnte skrivelse. 
12. Jfr. Brandtaksastionsprotokol for Lunde Herred B 1847-77, side 516 og 517, 

Landsarkivet, Odense. 
13. Otterup kirkebog 1863-78, folio 23, Landsarkivet, Odense. 
14. Angående provisorer ved Otterup apotek se De danske apotekers historie af 

E. Dam og A. Schæffer, 3. bind, 1933, s. 255. 
15. Jfr. Otterup Ministerialbog 1892-1901, folio 236'; Landsarkivet, Odense. 
16. Jfr. Arkiv 13-5, sognerådsarkivet i Otterup. 
17. ]fr. Bogense Dommeres arkiv f. 1926, pakke 2, Landsarkivet, Odense. 
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