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Forord.
Alle der hedder Molbech har sikkert oplevet, at en bekendt er kommet
og fortalt, at han kendte en til eksistensen af en anden Molbech i X-by.
Kender du ham? Er du i familie med ham?
Som oftest har svaret været nej. Men man har haft på fornemmelsen,
at hvis man gravede dybt nok, ville det vise sig, at alle Molbech’ere var
én familie, og at vi alle – om end langt ude – var i familie med hinanden.
I 2002 skrev jeg Molbech i navnefeltet i KRAK’s Internet-telefonbog –
ikke noget med adresse, by eller andet. Telefonbogen kom tilbage med
88 forskellige Molbech’ere. Det var stødet til, at jeg gav mig selv den
opgave, at finde ud af, om vi alle var i en og samme familie, og kunne
jeg måske også finde ud af hvorfra navnet stammede.
På samme tid fremviste min bror en bog, han havde købt antikvarisk.
Det var Morten Borups bog ”Christian Molbech” udgivet af Rosenkilde
og Bagger i 1954. Jeg var så heldig selv at finde et eksemplar, og det
var en bekvem start på opgaven.
Som det vil fremgå af denne bog, er Molbech ikke én slægt men flere.
Jeg interesserer mig stadig for alle Molbech’ere, men har her koncentreret mig om min egen gren, der er kendetegnet af, at den kommer fra
Norge.
Kvinderne/pigerne i denne bog er opført under deres døbenavn. Skal du
således finde min hustru Hanne Molbech, skal du i Indeks søge under
Jørgensen, Hanne. Det kan naturligvis være svært at finde en kvinde på
den måde, men det giver også problemer at opføre hende under hendes
giftenavn, for i tilfælde af skilsmisser, er det ofte svært at vide, hvad
kvinderne kalder sig her og nu. Hvis du kender navnet på kvindens
mandlige ægtefælle, er det mere sikker at slå op under hans navn, de
er jo beskrevet på samme side.
Hermed en stor tak til alle de ”fætre” og ”kusiner”, der har hjulpet med
at beskrive deres grene af familien.
Bogens oplysninger er indsamlede i 2002-2008.
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De andre Molbech’ere
Haderslev
I Øsby sogn ved Haderslev blev Nis født i 1786. Han blev kaldt Nis
Pedersøn efter hans far, der hed Peder. Efternavnet var et såkaldt farsnavn, familien havde endnu ikke antaget et slægtsnavn. I 1803 er der
folketælling, men Nis er hverken at finde hjemme hos forældrene eller
andre steder i sognet eller nabosognene. Han er længere væk. Sandsynligvis er han ude at tjene, men han vender tilbage til fødesognet, gifter sig og får børn, som ifølge kirkebogen hedder Claus Pedersen Maalbeck og Peter Nissen Mollbeck.
Hvis præsten har spurgt Nis
hvordan han ville have navnet
stavet, er det ikke sikkert, at
Nis har været i stand til at svare. Han kunne sandsynligvis
ikke stave, og præsten måtte
så nedskrive hvad der forekom
lydret. Senere kaldte Peters
børn sig Molbæk, Molbeck eller Molbech og senere endnu
har stavemåden været enten
Molbek eller Molbech.
Nis har muligvis været ude at tjene i Maltbæk ved Malt og Askov. Der
var ingen retskrivning, der angav hvordan man stavede landsbynavne i
1700-tallet, men præsten, der var bosiddende i Maltbæk, underskrev sine breve: Molbeck præstegård…
At man antog et bynavn som slægtsnavn var meget almindeligt. Vi kender alle eksempler på f.eks. en Kirsten Jensen fra Nyborg, der som ny
på kontoret i København kun dårligt kan hedde Kirsten Jensen, for dem
har man allerede 2 af i forvejen. Meget hurtigt hedder hun derfor Kirsten Nyborg.
Nulevende efterkommere af Peter kalder sig i dag Molbech Madsen,
Kørschen Molbech, Molbech Pedersen, Molbek og Molbech Hansen.

Fredericia
Mads blev født i Maltbæk i 1773. Efter sædvane blev han kaldt Mads Nielsen efter hans far Niels. I 1801 var han tjenestekarl i Kolding hos Rabe Kalkreuter Reinlænder, der var Ritmester og Escadronchef i byen, og
også her var det mere belejligt, at kalde Mads efter hans fødested, så
Mads blev kaldt – og kaldte sig selv - Mads Nielsen Molbæk. I 1834 er
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han som 61-årig daglejer i Fredericia, og nu kalder han sig Mads Nielsen
Molbech.
Familien blev i Fredericia et par generationer, og der lever stadig efterkommere i området. En nulevende gren kalder sig Molbech-Petersen
(med bindestreg).

Idom

Ved Idom ved Holstebro levede i mange år en familie, der hed Mølbach.
Jens Mølbach blev født 1698 og rejste som skoleholder til Skien i Norge
i 1735. Han blev gift i Norge i 1737. I Norge kaldte han sig Jens
Molbech, måske fordi Molbech-navnet var kendt deroppe i forvejen.
Tilbage i Idom levede resten af familien videre med Mølbach-navnet, og
den dag i dag, er der et dambrug ved navn Mølbak

Skanderborg I
Den først kendte, der i en kirkebog kalder sig Molbech, er Anders
Molbech, Norge. Han fik et barnebarn, der hed Andreas Molbech Lund.
Andreas Molbech Lund (1749-1820), blev kaptajn, amtsforvalter i Sydgrønland og kammerråd. I det efterfølgende kaldes han blot amtsforvalteren for at mindske forvirringen.
Amtsforvalterens bror Peter Lund fik en dreng i 1787. Det var 2 år før
amtsforvalteren påbegyndte sit arbejde som amtsforvalter i Sydgrønland. Han kan således sagtens have været med ved dåben af den lille.
Det var han nok også, for den lille fik hans navn: Andreas Molbech Lund
(1787-1867).
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En anden bror var Jørgen Christopher Lund, der var købmand i Julianehåb, Grønland i 1792. På det tidspunkt var amtsforvalteren også i Grønland, og han har sikkert været fadder, da Jørgens dreng bliver døbt Andreas Molbech Lund (1792-1868).
Efter sin tid som kaptajn og amtsforvalter slår amtsforvalteren sig ned i
Skanderborg. Et par kilometer uden for Skanderborg (Fregerslev) kommer Laurs Klausens søn til verden i 1801. Amtsforvalteren er fadder.
Barnets navn bliver Andreas Molbech Lund (1801-1803).
I 1805 bliver Andreas Molbech født i Skanderborg. Faren er Lucas Berthelsen. Fadder er amtsforvalteren. Denne Andreas bliver stamfar til en
mængde af dagens Molbech’ere i Danmark og USA.
I 1812 bliver Andreas Molbech Mørch født i Thorshavn (Nordatlanten).
Jeg kender ingen forbindelse til amtsforvalteren – bortset fra Nordatlanten – og navnet.
I 1814 bliver Andreas Molbech Jensen født ved Skanderborg. Amtsforvalteren er fadder.
Det ovenfornævnte er vel egentligt et ret godt bud på en måde at gøre
sig udødelig, men efter amtsforvalterens død i 1820, fortsatte navnemanien:
I
I
I
I
I
I
I

1846
1851
1860
1865
1884
1890
1908

døbes
døbes
døbes
døbes
døbes
døbes
døbes

Peter Andreas Molbech Mørch
Andreas Molbech Lundh
Andreas Molbech Lund
Andreas Molbech Lundh
Andreas Molbech Lundh
Andreas Molbech Lundh
Andreas Molbech Fougner Lund

Denne gren af Molbech-slægten fra Norge var ikke kedelig. Amtsforvalterens bror Jørgen, der var købmand i Julianehåb blev i 1809 postmester i Århus.
Den af hans sønner, der var døbt Andreas Molbech Lund, er beskrevet i
den efterfølgende beretning, der hovedsagelig bygger på optegnelser
gjort af Thorkil Ry Andersen (tipoldebarn til Andreas Molbech Lund).
Han har hentet sine oplysninger fra aviser, arkiver, gamle breve og
mundtlige overleveringer.
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Andreas Molbech Lund
(1792 - 1868)
skibskaptajn i Aarhus
Født 1. marts 1792 i Julianehaab på Grønland, hvor hans far, Jørgen
Christopher Lund, var købmand.
Moren var Birgitte Christine Rasch fra Nes i Hallingdal.
Familien flyttede 1794 til København, hvor faren blev ansat ved Grønlandske Handels Kontor.
1809 blev hans far postmester i Aarhus, og købte en gård i Middelgaden
51.
Andreas Molbech Lund nævnes 1811 som kaperfører for båden "SteenBille" med 15 mands besætning, og 1813 som styrmand for båden "Philipine" med 12 mands besætning. Bådene var bevæbnet med håndgeværer, pistoler, huggerter og svingbasser, og havde ordre om "at gjøre
al den Skade som muligt mod Englænderne og mod hvert Skib, som laster engelske Varer. Priser eller Contrabander indbringes til Kiøbenhavn."
1822 blev Andreas Molbech Lund gift med den 3 år ældre Karen Mathilde Plesner (datter af sognepræsten i Fruering, Hans Philip Plesner).
De boede i Skolegaden 42 i Aarhus.
Året efter blev deres første datter født og døbt Birgitte Christine (efter
sin farmor, Birgitte Christine Rasch). Hun døde i 1824, 9 mdr. gammel.
1825 fik de en ny datter, som også blev døbt Birgitte Christine i Aarhus
Domkirke. Blandt fadderne var Mdm. Andersen (Frederikke Rabe, enke
efter hospitalsforstander Anders Andersen).
1827 fødes sønnen Jørgen Christoph.
1831 fødes sønnen Carl Hans Philip.
Knap 4 måneder efter dør børnenes mor, mens Andreas Molbech Lund
er på sejlads.
Dødsannoncen indrykkes i Aarhus Stiftstidende 9. aug. 1831 af Andreas
mor:
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"At min kjære Svigerdatter Karen Mathilde Lund, fød Plesner, er i Dag ved
Døden afgaaet i hendes Alders 42 Aar,
efterladende sig 3 smaae Børn, bekjendtgjøres sørgeligst for Slægt og
Venner. Tillige undlader jeg ikke paa
mine og fraværende Søns Vegne, forbindtligst at takke de mange som i
hendes vedvarende Sygdom have ydet
hende saamegen Hjelp og Deeltagelse,
og som aldrig vil udslettes af vores Erindring.
Aarhuus, den 8de August 1831.
B. C. Lund, fød Rasch."
De tre børn blev placeret hos slægt og venner.
Birgitte, eller "Gitte", på 6 år kom i pleje hos sin fadder Frederikke Andersen (enke efter hospitalsforstander Anders Andersen), der boede
sammen med sin søn, Ditlev Chr. Andreas, som dengang var 19 år. Gitte og Ditlev blev siden gift, og flyttede sammen ind på Ringkloster.
Jørgen på 4 år flyttede sammen med sin far hen til bedstemoren i Middelgade.
Huset i Skolegade blev solgt, og der blev afholdt auktion over "- - en del
løsøre, bestaaende af sølvtøi, kobber, messing, porcelain, stentøi og
glasvare, sofaer, stole, borde, comoder og spejle, sengekæder og linned, hvoriblandt endeel dækketøi og lagener, kjøkkentøi og træfang
m.a. - -"
Jørgen blev læge, og havde praksis i Rødby og Bandholm på Lolland.
Carl, som bare var 4 mdr. gammel, kom i pleje hos den italienske klubvært og restaurantejer Lorenzo Marzetta i Kannikegade. Han var gift
med skipperens svigerinde Anna Cathrine Plesner. De havde selv 11
børn (hvoraf to var døde som små), men flere var voksne og flyttet
hjemmefra.
Carl blev uddannet apoteker, og slog sig ned i Korsør.
1842 døde moderen til Andreas Molbech Lund. Huset i Middelgade blev
solgt på auktion. Andreas Molbech Lund flyttede sammen med sin svigerinde Anna Cathrine Marzetta (født Plesner), som var blevet enke i
1843.
Andreas Molbech Lund sejlede i de følgende år med skonnerten "Ørnen"
med fragt til og fra Bergen og Trondhjem. I Aarhuus Stiftstidende annoncerer han med "Fede trondhjems røgede lax", "Østers, friske nylig
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hjemkomne fra Norge", "Røget lax i hele og halve samt norsk gammelost". Han sejler med kornvarer til Trondhjem og kommer hjem med
trælast. Andre fragter går til København og Rostock og Flensborg.
Hans fætter, Gregers Lund i Christiania, skriver:
"- - Kommer Du da aldrig mere til Christiania eller er Du bleven saa forgabet i
Rostocker Bier og Throndhjæmske Sild at vi andre Stakler ei kunne værdiges
Dit Besøg her? Mener Du da ikke at Du kan sælge Korn igen her, og hvor falder vel Tolden Dig billigere end i det sukkersøde Christiania? Kom nu snart,
Gutten min! ellers maa jeg vel tilsidst hente Dig og efter Luggen trække Dig
herop."
1853 får han brev fra sin svigerinde Anne Cathrine Marzetta, hvor hun
skriver:
"Hjertelig takkes du for dit Venlige Brev fra Rostok som baade glædede mig og
bedrøvede mig, jeg havde nu sat mig det i Hovedet at du kom hiem fra Rostok
af, men det glædede mig at du befinder dig frisk og vel, samt at dit Humør er
bedre, end da jeg sidst saa Brev fra dig, saa faaer jeg finde mig i den ting der
ikke lader sig ændre, nu har du aldrig været paa engang saa lang tiid fra hiemmet." Senere i brevet skriver hun: "jeg siender dig i den lille Kufferte med
dampskibet Waldemar 2 uldne under trøyer Ditto Buxer 3 fiine Skioter, 2 ditto
grove, og 6 kraver og 6 flipper, en Krukke med Stikkelsbær, en flaske med hinbær Saft, end donk med Ribssaft, du maae først slaae Halsen over paa Donken,
inden du kan fae saften."
1865 takkes skibskaptajn Lund for hjælpen med at bringe de historiske
antikvariske samlinger i Aarhus i sikkerhed før tyskerne i 1864 drog ind i
byen. Samlingerne blev fragtet til Korsør, hvor sønnen Carl var apoteker, og kom velbeholden tilbage efter krigen.
Andreas Molbech Lund boede sine sidste år hos sønnen, læge Jørgen
Lundh i Bandholm. Her døde han efter længere tids sygdom 29. okt.
1868, 76 år gammel. Han blev begravet på Østofte kirkegård på Lolland.
Det går mange historier om skipper Andreas Molbech Lund. Han var lille
af vækst, men stor i omfang. Han vejede 24 lispund, eller 384 pund.
En af historierne fortæller om skipperens forlovelse, hvor hans tilkommende, den lille og spinkle Karen Mathilde Plesner, sad på hans højre
hånd, mens han gik rundt og præsenterede hende for den måbende
familie.
Da skipperen engang på Ringkloster steg op i en hestevogn, trådte han
bunden ud af vognen. De havde nær aldrig fået ham befriet igen.
10

De andre Molbech’ere

Han lå i jernseng og lod lave flere jernstole, som blev pladseret i de
hjem hvor han plejede at komme, da alle andre stole brasede sammen
under ham.
Hans store mave kunne bruges til mange ting. Den kunne bruges som
underlag, når man skulle skrive eller tegne. Og hans barnebarn morede
sig med at gemme sig under hans mave, så skipperen råbte: "Karen,
Karen hvor er du?"
Han kunne suge sin tykke mave ind og derpå sende den ud med en
kraft, som var det en boksehandske. Hvis nogle gadedrenge ikke gik
behørigt til side for ham på de smalle fortove, gik han tæt på en af
dem, snakkede måske lidt med ham og skød så maven ud, så den arme
synder fandt sig liggende i rendestenen.
Han havde kæmpe kræfter. En gang skipperen lå i havn med sit skib,
skulle fire mand af hans besætning bære et anker øl ombord. Da han
syntes, at de baksede for længe med det, fejede han dem alle til side,
trillede ankeret op på sin tykke mave og bar det ene mand ombord.
Kaptajnen var kendt i Bergen under navnet "Stærke mester Andreas",
og han underholdt damerne med at knække nødder for dem mellem
pege- og tommelfinger.
Kaptajnens corpus skabte problemer også efter hans død. Sønnen Jørgen Lundh skriver om dette i et brev ret efter faderens død til sin broder
Carl Lundh i Korsør: "Du ved ikke hvor stor Kisten skal være og hvilken
Menneskekraft der behøves for at flytte saa stor en Vægt i en tilsvarende Kiste. Vi maa lægge ham i en enkel Kiste, da han i en dobbelt ikke
kan gaa ud af nogen af vore Døre. Min første Tanke var at gjøre en
Zinkkiste til den inderste Kiste, men alle Mennesker sige, at naar man
skulde løfte ham fra Zinkkisten over i den virkelige Kiste, vilde den gaa i
Stykker. Og flytte ham over fra en hvid Kiste til en sort Kiste kunde heller ikke gaa an, da han sikkert vilde gaa i Stykker. Han faar altsaa kun
en enkelt Kiste som jeg indvendig lader beslaa med Jernvinkler i Sammenføjningerne, at ingen Uheld skal indtræffe. Han er allerede begyndt
at gaa i Forraadnelse."
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Skanderborg II
Drengen Andreas Molbech (1805 –
1854) blev tidligt både kaldt Andreas
Molbech Lucassen efter sin far Lucas
-og Andreas Molbech Bertelsen efter
sin farfar Bertel, men som voksen
blev han kun kaldt Andreas Molbech.
Han fik 4 børn.
 Den ældste Johanne Marie fik
ikke selv børn.
 De 2 yngste Christian og Lucine Bartoline bosatte sig først i Sæby
og Dybvad, men senere udvandrede
de til USA, hvor de i dag har mange
efterkommere.
 Den næstældste Peter fik 12
børn hvoraf de 5 udvandrede til USA
– også de har mange efterkommere
derovre.
Julius Molbech, fisker og turistbådfører

Blandt Peters 7 hjemmeblivende børn døde de 3 som små, og én fik ikke børn, men de 3 sidste Hans Peter, Carl Christian og Julius Molbech
blev stamfædre til en stor del af dagens danske Molbech’ere.
En af disse efterkommere har fremført, at amtsforvalter Andreas Molbech Lund, der jo var fadder ved Andreas’ fødsel, måske også var drengens rigtige far. Det er svært at afgøre i dag. Det er over 200 år siden.
Andreas var bødker. Ved sin konfirmation
i 1820 fik han karakteren ’vel’ i opførsel.
Ved begravelsen i 1854 skrev præsten i
kirkebogen ’Delirium Tremens’ som dødsårsag.
Nicolai Molbech, kendt fra radioen, er
en Skanderborg Molbech.
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De første norske Molbech’ere
Ingemar (Ingmond) Mogensen Sæter (1616 – 1694), der levede
og døde på gården Sæter – også kaldet Bakli - i Ulleren anneks til Søndre Odalen havde 4 børn:

Anne Ingmonsdatter blev også kaldt Husmo, fordi familien en lang
overgang boede i et område, der kaldtes/kaldes Husmo. Hun tog i 1703
et uægte barn til sig. På det tidspunkt havde hendes brorsøn Anders
Molbech antaget navnet Molbech, og det gjorde resten af familien også!
Det lille adoptivbarn blev derefter kaldt Susanne Hansdatter Molbech.
Der kendes ikke efterkommere til Kari Ingmondsdatter og Helge
Østensen, og det vides helt sikkert, at Hans Ingemarsen og Kari
Olsdatter ikke fik børn. Så er der kun Mogens Ingemarsen tilbage.
Mogens var købmand i Christiania (Oslo). Han og Anne fik 4 børn:

Mogens Ingemarsen (1652-1692)
Mons lngmorsson (Mogens), borger, bor i en Leiegård i Nordre kvarter
1680, betaler næringsskatt og prinsesseskatt 1680, båtsmannsskatt
1683, krigshjelp 1683, by- skatten 1682-83 og 1687-88 i Nordre kvarter,
folkeskatt 1681-84 for 1 tjenestedreng og 1 tjenestepike; takserborger
ved byskatten 1684, underskriver bysk. 1687 sign. Mogens Jngmorss.
med segl; kopp- og kvegskatt 1683 i 3.klasse for seg selv og sin hustru,
I dreng, I pike, 1 hest, 1 ku, 5 svin; kopp- og kvegskatt 1684 i 4.klasse
for seg selv og sin hustru, 1 dreng, 1 pike, 1 arbeidshest.
Mogens dør allerede i 1692 som 40-årig og efterlader Anne med børnene. Hun dør 5 år senere, da er Cathrine 20 år. Cathrine gifter sig senere, men får aldrig børn.
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Anders er 17 år da han bliver forældreløs, og han tager sandsynligvis op
til Odalen, hvor både hans faster og farmor bor.
Christen er 14 år og han tager til Sverige, hvor han endnu er i 1731.
Lene Marie er kun 11 år og får som værge sin fætter skrædder David
Jockumsen Wernich. Hun beskrives som syg og meget skrøbelig. Hun
bliver ikke gift med Jens, men de får barn sammen.
Anders Mogensen (Molbech) kommer som 17-årig til Odalen. Det er
den dal elven Glommen gennemstrømmer. Der foreligger ikke oplysninger om hans opholdssted, men det lykkes ham at komme i nær kontakt
med fogedens datter Bastine, som han gør gravid. De er begge 20 år,
og det må ikke have været let at forklare omstændighederne til fogeden
selv, der var kendt for at have et voldsomt temperament. Læs blot hvad
der fortælles om ham:
Mand: Johan Stenkuhl
Født: 1644 i København (1)
Død: 18 APR 1702 i Strøm i Odalen (1)
Begravet: 03 MAY 1702 i Strøm Kirke (1)
Stilling: Foged i Østerdalen m.v. (1)
Far: Johan Steenkuhl
Mor: Maria
Johan Steenkuhl søkte 4.1.1665 fogedembetet i Solør, Østerog Odalen, som han ble utnevnt til 15. 4. 1665, 21 år gl. Året
etter fikk han gasjen forhøyet. Alt dette tyder på at han var en
meget lovende mann (hans far hadde ganske sikkert også en
viss innflytelse i København).
I Solør kom han straks på krigsfot med forgjengerens formående frender, da han ved kjøpet av gården Nord i Grue, skjøte 2.
11. 1666, ble grundig snytt av presten herr Lauritz Grue. I 1668
førte presten vitner på at fogden hadde gått løs på ham med tørre never, og under et voldsomt slagsmål 4. 12. 1671 bet fogden
tommelfingeren fordervet på prestens sønn, kapellanen, herr
Oluf Grue. Fogden ilte med å tilby pengeerstatning og måtte ut
med 300 rdl. til kongens kasse og 50 rd. til de fattige, men herr
Oluf nøyde seg dog ikke med dette, men fikk stattholderen til
27. 1. 1672 å oppnevne uvillige menn til å dømme mellom
dem. Dette verv ble betrodd fogden på Romerike, senere overhoffrettsassessor Anders Simonsen og sorenskriver i Østerdalen Liv Borch, men da den førstnevnte var av prestens beste
venner og handelsfeller på trelastmarkedet, og den avsatte foged, Morten Nielsen, dertil fikk bevilling til å prosedere saken
for presten, hadde Steenkuhl skjellig grunn til å tvile på uvilligheten! Ved tinget i Grue 5. og 7. juni 1672 kjørte partene
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opp med sitt skyts, og de sparte ikke på ammunisjonen. Fogden
kaller kapellanen «en løgner og drukkenbolt, uverdig til
presteembede», mens Paul Bagli, som var svigersønn av herr
Olufs fetter, Christopher Sæter i Odalen, og hadde doktorert på
tommelfingeren, ikke noksom kunne beskrive dennes sørgelige
tilstand. Samtidig med klagene fra prestefamihen og visstnok
også med underhåndsbakvaskelser fra Anders Simonsens side,
innkom anmeldelser over fogden fra andre kanter, dog ikke fra
bøndene, og Liv Borch jamret over hans hissighet, grove munn
og hårde never. Til sist ble stattholderen kjed av det idehige
klammeri, og da kjøprnann Oluf Torstensen i Kristiania i 1673
måtte forstrekke Steenkuhl med et beløp av sin påtatte
kausjonsforpliktelse for å dekke et underskudd i fogedkassen,
mot pant i alt hva Steenkuhl eide «og eiendes vorder», fløt begeret over og fogden ble suspendert i september 1674 og avsatt.
For ikke å sette ham på bar bakke ga stattholderen ham sikt- og
sakefallsforpaktningen i fogderiet, og under Gyldenlovefeiden
ble han kaptein i Trondhjemske inf. reg. og sjef for Sogndal
kompani 28. 11. 1675 og sto samme år med sitt kompani i Vinger. Han ble forsatt til fyrrørerne under Trondhjemske reg. 12.
6. (9. 4.) 1676, men gikk av allerede 28. 10. samme år da fyrrørerne ble redusert.
Steenkuhl, som slett ikke fant seg skyldig i noen mislig embetsførsel og for sent hadde forstått at det ville bære galt avsted, henvendte seg nå til almuen, som han alltid hadde stått på
en god fot med, for gjennom dennes vitnesbyrd å oppnå rehabilitasjon. Denne beregning slo heller ikke fejl. Ved tingene i januar 1675 fikk han det beste skussmål, almuen ville gjerne beholde ham, og da han endog forsonte seg med sin bitre
motstander, herr Oluf Grue, og ved tinget i Grue 19. 1. lot lese
en kontrakt dem imellom, hvoretter «ali misforståelse skulle
være hevet og de heretter være gode venner, fant stattholderen
at det nok var gått vel strengt frem mot fogden. Under hensynet
både til almuens gunstige vitnesbyrd og til Steenkuhls ulastelige ferd som sakefallsforvalter, gjenninsatte stattholderen ham
derfor i fogedembetet «inntil videre 20. 2. 1677, og sendte
Rentekammeret sin uforbeholdne erklæring om hans «redelighet, flid og skikkelighet» 28. 4. 1677, og 1. 5. 1677 flkk
Steenkuhi bestalling på fogedembetet for annen gang.
I flere år gikk nå allting godt, men så døde herr Oluf Lauritzen
i Grue i 1682, og ved dødsboets behandling slo de gamle tretter
ut igjen i lys lue, hissigheten tok fogden og forledet ham til
partiske rettslige avgjørelser, og prosten Colstrup fant å måtte
15
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klage over dette. Samtidig kom det frem at fogden av personlig
hat hadde arrestert grensetolleren, Jacob Nøring, som før hadde
vært troiovet med hans datter, for kassemangel, en opptreden
som var så meget uheldigere som fogden selv ble overført en
kassemangei på 1400 rd. Da så Steenkuhi overskred sin kompetanse i noen grensespørsmål med svenske embetsmenn, grep
stattholderen inn og fikk ham ved kgl. res. av 13. 12. 1690 atter
avsatt.
Heller ikke nå kom Steenkuhl på bar bakke, idet han ble beskikket til proviant- og ammunisjonsforvalter ved de opplandske festninger (Ovenstad: var i 1683-84 proviantforv. ved
Kongsvinger festning), og han vedble å bo på sin gård Søndre
Nord til 1692, da han 10. 2. solgte den til Johan Schumacher
for å få penger til sin alltid tomme kasse.
Han førte et flott og muntert hus på Nord, og det var under
navnet «Nordstjernen» kjent som et meget gjestfritt hjem. Etter
hvert som hans store barneflokk vokste opp, tiltok hans økonomiske vanskelighet, og han anroper stadig kongen om befordring under henvisning til nye vitnesbyrd fra almuen, tatt opp
ved tingene i juni 1693, om å ha forestått sitt embete «med allerstørste berømmelse», og den takket ham for godt forhold. I
1694, da Østerdalens fogderi atter ble ledig, søkte Steenkuhi
dette for tredje gang og oppnådde virkelig å bli innstilt av stattholder Just Høeg 3. 2. 1694. Men det gikk ikke. Allikevel
skulle han ennå engang bli foged. Da Aker og Follo ved reskript av 3. 3. 1694 ble slått sammen til ett fogderi, oppnådde
Steenkuhl 13. 8. 1695 å få bestalling som foged i dette utmerkede distrikt og tillike som foged på Akershus.
Men denne herlighet varte ikke lenge, og nå var det hans sterkt
reduserte økonomi som ødela ham. Kausjonister fra hans tid i
Østerdalen gjorde eksekusjon, og av frykt for underslag i det
nye embetet forlangte stiftsskriver Claus Hansen ham suspendert. Det skjedde 6. 2. 1696, og sorenskriver Hans Lauritzen i
Aker flkk ordre til å registrere i hans hus på Hovedtangen.
Derved kom straks rykter i omløp om at Steenkuhl hadde besveket fogedkassen, og kommandanten på Akershus fikk ordre
til å arrestere ham. En vaktmester med 5 soldater trengte en
søndags morgen inn til den intet anende foged og puttet ham i
kasjotten. Overdreven nervøsitet synes å ha forledet til dette
overilte skritt, og da fogden fra fengselet hadde tilskrevet sine
venner om denne aparte behandling, fant øvrigheten det best i
all stillhet å slippe ham ut igjen!
Han fortsatte i embetet og oppnådde å dekke kassemangelen.
Men Rentekammeret forlangte undersøkelse av kausjonistenes
soliditet, og flere sett kausjonister ble kassert, innen det godtok
hans svigersønner, sorenskriver Heide og proviantforvalter
16
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Jens Sørensen samt Povl Hansen på Bjørnstad i Grue. Ennå i to
år vedble Steenkuhi i embetet, men så kom nye kassemangler
for dagen, og 17. 6. 1699 flkk han endelig avskjed. Han flyttet
til Strøm i Odalen og døde her i stor gjeld 18. 4. 1702, bare 57
år gammel. Begravelsen fant sted 3. 5. i Strøm kirke, og svigersønnen kaverte for gravstedet og klokkeringingen. Selv etter
døden måtte det således kausjoneres for ham. Han var en dyktig mann, men seivrådig og etterhånden deprimert.
Men der var ingen slinger i valsen. Bastine var gravid og de to unge
skulle giftes. Det blev de så i Strøm kirke d. 21. februar 1701. 5-6 måneder senere kom deres førstefødte til verden.
Det er ved vielsen i Strøm kirke, at man kan læse, at Anders for første
gang kalder sig Molbech. Det står i kirkebogen. Hvorfor er det vigtigt for
ham at antage et slægtsnavn, og hvorfor Molbech? Mit gæt er, at Johan
Stenkuhl har presset på. Hans datter skulle ikke gifte sig med en person, der ikke havde et slægtsnavn, men idéen har passet Anders udmærket. Tiden ville vise, at han var en betydningsfuld herre, der kunne
færdes med de fineste, og han skulle selvfølgelig også have et slægtsnavn.
Men hvorfor det blev Molbech er svært at sige. Tidligere genealoger har
ment, at navnet kommer af gården Moldbakke i Østre Toten, men her
er vi slet ikke i nærheden af den egn, og det virker også som om, at
Moldbakke kun er bragt i forslag, fordi det minder lidt om Molbech. Måske skal vi søge idéen om Molbech navnet hos svigerfar Johan Stenkuhl.
Han kom fra København, og hans far igen hed også Johan Steenkuhl,
men han kom fra Tyskland.
Havde svigerfamilien idéer til slægtsnavn? Og kom det i givet fald fra
Danmark – eventuelt fra grænseområdet Danmark/Tyskland? Det er i
dag ikke til at sige om også den norske gren af Molbech slægten har
valgt landsbyen Maltbæk/Molbech ved Kongeåen som model for deres
slægtsnavn. Steenkuhl navnet har forbindelse med stenbrud, og måske
er/var der stenbrud i Sønderjylland ved Maltbæk/Molbech?
Som tidligere nævnt, antager resten af familien også Molbech navnet.
Anders faster Anne kalder sig herefter Molbech, hans søskende kalder
sig også Molbech.
Anders går ind i militæret. Er allerede i 1702 vagtmesterløjtnant og garnisonsskriver i Kongsvinger. I 1725 er han kaptajn. Han dør i 1726, 46
år gammel, far til 14 børn med to hustruer.
17
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Lene Marie Molbech, Anders søster, kaldte sig også Molbech. Ifølge den
store norske slægtsforsker Delgobe, der forskede for over 100 år siden,
får en Lene Marie – han nævner intet efternavn - en søn ved navn Andreas i 1707. Faderen benævnes kun Jens. Delgobe ved hverken hvem
Jens er, eller hvem Lene Marie er, kun at Lene Marie er begravet d. 30.
april 1733. Jamen så ved vi, at det er Lene Marie Molbech, der er tale
om, for hendes begravelse viser sig i kirkebogen på den dato.
Sønnen Andreas bliver kendt som sadelmager Andreas Jensen, far til
denne bogs udgangsperson, professor i Sorø Johan Christian Molbech.
Desværre har ingen endnu fundet ud af hvem Jens er. Ifølge familietraditionen, som er genfortalt i Morten Borups bog ”Christian Molbech”
skulle han have været sadelmager som sin søn, men hans liv er ikke
dokumenteret – hverken ved fødsel, ægteskab eller død. Kun ved vi,
han hedder Jens, for sønnen kalder sig lige ind til sin begravelse Andreas Jensen.
Andreas Jensen begraves i 1780 under navnet Andreas Jensen Molbech.
I kirkebogen står der, at han er 80 år, men familietraditionen siger, at
han gik i sit 73. år, da han døde. I dette tilfælde kan man fæste lid til
familietraditionen, for nu kommer Delgobe altså og beretter, at Andreas
Jensen er født i 1707. Men Delgobe nævner ingen dåbsdato, så også
han mangler indsigt i den rigtige kirkebog her. Det havde været rart,
om han havde oplyst sine kilder til Lene Maries og Jens’ fælles søn Andreas.
Nu virker det som om, at det er en hemmelighed, hvem Andreas mor
er. Andreas gifter sig i 1731 med Anna Elisabeth Hansdatter, og hun
hedder Anna Elisabeth Hansdatter ved sin trolovelse, sit bryllup og ved
sine 2 første børns fødsel i 1731 og 1732. I 1733 dør Lene Marie Molbech. Ved Anna Elisabeths næste 5 børns fødsel kalder hun sig Molbech
- Anna Elisabeth Molbech. Det virker som om Lene Marie havde forbudt
brugen af Molbech navnet, men efter sin død var der åbenbart frit slag.
Andreas kalder sig Andreas Jensen – tro mod sin mors ønske – til sin
død. Derefter havde han heller ikke noget at skulle have sagt, og han
blev som sagt indskrevet i begravelseskirkebogen som Andreas Jensen
Molbech.
Næste side viser et diagram over den tidligst kendte Molbech slægt.
Ingemar Mogensen Sæter er første. Hans søn Mogens var handelsmand
i Christiania (Oslo), og kaldte sig så vidt man ved aldrig Molbech. Som
det ses kaldte Mogens børn sig Molbech. Den netop omtalte Andreas
ses nederst til højre.
18
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Sadelmagerværksted.
Andreas Jensen Molbech var sadelmager, og det var hans far angiveligt også. Andreas ældste datter Marta Cathrine giftede sig med en sadelmager, sønnen Jørgen
var sadelmager på Bragernæs (Drammen), og to børnebørn, Jens’ børn Hans og Johan Jensen Molbech var sadelmagere.

Som ung blev Lene Marie Molbech beskrevet som syg og meget skrøbelig, og det er vel sandsynligt, at Andreas er blevet bortadopteret. Som
voksen klarede han sig fint. Han og Anna Elisabeth Hansdatter fik 7
børn:

Marta Cathrine Andersdatter Molbech (1731-1789) gifter sig først
med en Hans med hvem hun fik datteren Mathea. Senere gifter hun sig
med sadelmager Johan Henrik Scheffer.
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Jens Andersen Molbech (1732 - efter 1801) gifter sig med Inger
Svendsdatter i 1767. Han bliver høker og vognmand i Christiania og far
til to drenge, Hans og Johan, der bliver sadelmagere i Kraakstad.
Sara Andersdatter Molbech (1734-1739) dør som 5-årig.
Hans Anthon Molbech (1736-1786) bliver høker og øltapper i Christiania. Han forbliver ugift, men får en søn – Søren Hansen Molbech.
Jørgen Andersen Molbech (1741-1788) gifter sig i 1782 med Inger
Marie Christoffersen Wegener og slår sig ned som sadelmager på Bragernæs (Drammen). Han bliver far til Andrea Elisabeth Molbech, der gifter sig med postmesteren i Moss Hans Olsen.
Johan Christian Molbech (1744-1824) , den næstyngste i børneflokken, får sit eget afsnit på side 22
Om Sara Magdalene Andersdatter Molbech vides kun, at hun som
den yngste af søskendeflokken bliver født i 1750.
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Johan Christian Molbech
Johan Christian Molbech (1744-1824) blev født i maj måned 1744 i
Christiania. I kirkebogen har, som sædvanligt på den tid, kun noteret
dåbsdatoen, der var 5. august. I 1765 blev han student i Christiania, og
fungerede derefter som huslærer. I 1772 forlod han Norge for at studere teologi i København, og i 1778 var han repetent (hjælpelærer) ved
Sorø Akademi.
I 1782 blev han gift med Louise Philippine Friderica Tübel og i 1787 bliver han udnævnt til professor i matematik og filosofi ved Sorø Akademi.
Han blev arbejdsløs i 1813, da akademiet brændte og oppebar kun en
lille løn, til det år senere kom på fode igen.
Johans svigerfar var Christian Gottlieb Tübel. Da Christian Tübel blev
gift første gang i Den Haag i 1724 oplyste han til kirkebogen, at han
kom fra Welfersberg. Det er ikke til at vide, hvor det har ligget. Der er
ikke noget, der hedder sådan i dag. Christians første kone Maria van
den Bergh døde i den første barselsseng, og Christian giftede sig med
hendes 4 år ældre storesøster Anna Elisabeth van den Bergh (17241800). Sammen rejste de til Blankenburg i Harzen, hvor Christian fik opsyn med en lille marmormølle.

Marmormøllen ses som vandmølle nederst. Næsten helt oppe af bakkens venstre skråning
ses det lille hus med skrå og spidst tag, som Christian Tübel lod opføre, og som fik navnet
Tübelsburg

Efter en strid med landsfyrsten ophørte ansættelsen. I familietraditionen
hedder det, at han fik arbejde som musiker i det schwerinske hofkapel,
22

De første norske Molbech’ere

men en henvendelse i 2005 til Landsarkivet i Schwerin bragte ingen afklaring. Man kendte ikke til Christian Tübel.
Christian Tübel var også komponist. Han udgav i Holland musikstykker
for klaver, og han gav koncerter både i Holland og Tyskland. I mange af
de efterfølgende slægtsled har der været musikinteresserede og mindst
2 har levet som klaver-/orgellærere.
Mens familien endnu levede i Blankenburg fødte Anna Elisabeth 4 børn:
Christian Günther Tübel i 1759, Louise Philippine Friderica Tübel i
1761, Carl Gottlob Friederich Tübel i 1762 og Ernst Johann Casper Tübel
i 1765.
Det var på en helbredsrejse til badebyen Pyrmont at Johan Christian traf
Louise (1761-1829) i Hamburg. De blev gift i 1782 i Sorø.
Louise var kun 21 år gammel, da hun bliver gift og samtidig, eller kort
tid efter, flytter Louises mor som enke ind til det nygifte par i Sorø. Hun
er der i hvert fald ved folketællingen i 1787, hun dør i 1800 ”som 59årig” står der i kirkebogen. Hun var født i 1724, så hun var 76 år! Mor
og datter beretter om tiden i Tyskland. Familien hedder i deres udlægning Tübell – med dobbelt l til sidst, så lyder det lidt fransk. Og Louises
far, sagde de, havde ikke opsyn med en lille marmormølle, men med et
agatsliberi. Det lød også finere.

Molbechs hus på Sorø akademi
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Måske var Louise lidt af en snob, men hun var i hvert fald hårdt plaget.
Hun var en stærkt nervesvækket eksalteret kvinde, der var blevet forfalden til brug af opium. Det medvirkede stærkt til svækkelse af økonomien i det lille hjem, der efterhånden omfattede Johan Christian og
Louise, svigermor og 8 børn. Så vidt vides lærte Louise aldrig dansk.
Hun betjente sig i det mindste altid i skrift med tysk.
Familien boede i ”Molbechs hus” på Sorø Akademi. Huset står der endnu.

Skilt til orientering på Molbechs hus.

Johan Christian og Louise fik 8 børn:

De 5 af børnene fik ikke selv efterkommere, det var:
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Hans ANTON Molbech (1786-1817) blev sømand, styrmand. Han gik
ned med sit skib under en storm. Han var ikke boglig som sine to ældre
brødre og led derfor under mindreværdskomplekser. Til gengæld var
han et utroligt elskeligt menneske, som hele søskendeflokke holdt uendeligt meget af, det var et hårdt slag for alle, at erfare, at han var druknet. Han blev ikke gift og efterlod sig ingen børn.
Louise Molbech (1787-1869), blev aldrig gift. Som voksen flyttede hun
ind hos sin veninde Else Margrethe Carlsen, der var herregårdsfrue på
det sjællandske gods Gammel Køgegård. Senere - måske 1842 - flytter
de - Else Margrethe Carlsen med Louise (kaldet Molle) til den sydsjællandske herregård Rønnebæksholm ved Præstø, hvor fruen var fru Carlsens datter Fru Toft, Grundtvigs senere hustru.
Ved folketællingen i 1850 bor hun hos fru Carlsen på Nørregade 25 i
København.
Jens Molbech (1790-1794) dør som barn.
Ludvig Molbech (1791-1799) dør som barn.
Julie Molbech (1795-1878). Forlovet med Jens Peter Enkebølle, der
var/blev kammerråd og døde som kasserer som 48-årig i Sorø 1. feb.
1841, men forlovelsen blev ophævet.
Efter moderens død i 1829 blev hun optaget i bror Christians hjem.
Efter Christians død boede hun på Slagelse kloster til sin død i 1878.
Johan Christian Molbech og Louise Tübels 3 børn, der selv satte børn i
verden var:
Christian Molbech. Se side 26
Carl Frederik Molbech. Se side 49
Emilie Molbech. Se side 117
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Christian Molbech (8. oktober 1783 – 23. oktober 1853).
(Christians forældre side 22)
Egentlig hed Christian: Andreas Christian Molbech, men han brugte aldrig
sit 1. fornavn.

Christian er uden tvivl den mest kendte Molbech af alle. Morten Borups
store afhandling om ham er allerede nævnt, men her er Sven Sørensens
kortfattede beskrivelse af ham:
26
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Biblioteksmand, historiker, udgiver af historiske kildeskrifter,
sprogmand, leksikograf og kritiker, udmærkede sig mere ved
omfattende kundskaber og utrættelig flid end ved genialitet.
Hans Om offentlige Bibliotheker (1829) var et pionérarbejde inden for biblioteksvidenskaben; hans forskellige danske ordbøger
nød længe stor anseelse, men er naturligvis nu overflødiggjort af
senere arbejder. Af hans talrige historiske udgivelser er der endnu i dag nogle som ikke kan undværes. Når han kritiserede litterære værker, skød han tit over målet: hans mavesure afvisning af
H. C. Andersens første eventyr er et eksempel.
Christian blev d. 25. oktober 1820 gift med
Johanne Kirstine Langberg (20. april 1793 – 24. juli 1879).

sammen får de 2 børn:
Christian Knud Frederik Molbech. Se næste side og
Hans Langberg Molbech. Se side 30
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Christian Knud Frederik Molbech (20. juli 1821 – 20. maj 1888).
(Christians forældre side 26)
Christian K.F. bliver som sin far en bogens mand. Hans største indsats er
gendigtningen af Dantes Divina Commedia (1851 - 1862). Af Christian
K.F.'s senromantiske værker huskes kun skuespillet Ambrosius (1877) og
nogle sange f.eks. Roselil Og Hendes Moder.
Christian K.F. var en overgang professor i Kiel. Her blev de 3 ældste børn
født. De 2 yngste er født i København.

Christian Knud Frederik Molbech

Mathilde Krabbe

19. februar 1859 blev Christian K.F. gift med Mathilde Krabbe i Kiel.
Mathilde Krabbe (24. marts 1841 – 15. december 1908). Mathilde var
ud af den kendte Krabbefamilie, der i hvert fald kan spore deres aner tilbage til år 1500. Mathilde var kun 18 år, da hun blev gift med Christian
K.F. og hun blev mor første gang 9 måneder efter – hun var endnu ikke
19 år. Den førstefødte var Johanne Charlotte Molbech. Om hende se
side 31.
Året efter fik hun Oluf Christian Molbech, se side 32.
Derefter kom Helga Marie Molbech (15. januar 1863 - ), der som voksen konverterede til katolicismen, og blev religiøs underviser i Milano under navnet Marie Thérèse Molbech.
I forbindelse med krigen i 1864 rejste familien til København hvor
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Knud Molbech blev født i 1866, men han levede kun få måneder.
Endelig blev det sidste barn – Mathilde (som moderen) Molbech født i
1873, se side 33.

Helga Marie Molbech eller
Marie Thérèse Molbech
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Hans Langberg Molbech (20. september 1825 – 1. januar 1883).
(Hans’ forældre side 26)
Hans blev landbrugsuddannet. Hans far, Christian, hjalp ham til en gård i
Sverige, men Hans havde ikke evnerne til at få succes som landmand. Da
far Christian i 1853 selv køber en gård i Hjortespring ved Herlev, bliver
Hans bestyrer, senere får han gården, men i 1855 bliver den solgt.
I 1879 rejser han til USA. I skibspapirerne oplyser han, at han er jordbruger. Han er 54 år, og han havde vel ikke forestillet sig, at han skulle
begynde på en frisk derovre? I 1880 er han stadig i New York, hvor han
ved folketællingen oplyser, at han er ugift, hvilket han ikke er. Senere
tager han hjem og dør 1. januar 1883 i København.
Hans blev gift d. 2. september 1850 med
Oline Charlotte Elisabeth Bruhn (24. februar 1821 – 25. juli 1884).

Hans Langberg Molbech

Oline Charlotte Elisabeth Bruhn

De fik ét barn: Christian Daniel Molbech side 43
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Johanne Charlotte Molbech (19. november 1859 – 1928)
(Johannes forældre side 28)

Født i Kiel. Flytter med Leon Henry Marie Bloy til Paris hvor de gifter sig
27. maj 1890. Samme år konverterer hun til katolicismen.
Johanne kalder sig Jeanne på fransk.
Leon Henry Marie Bloy
(11. juli 1846 - 3. november 1917)
Født i Périgueux.
Død i Bourg-les-Reine ved Paris.
Stor og anerkendt fransk forfatter.
Deres børn:
Véronique Marie Bloy
(1891 - 1956) side 35
Madeleine Marie Henriette Bloy
(1897 - 1990) side 36
André Bloy dør som barn.
Pierre Bloy dør som barn.
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Oluf Christian Molbech (7. december 1860 – 29. december 1927).
(Olufs forældre side 28)

Olufs studereværelse

Følger sin far og farfar i forfattersporet, skriver nogle bøger om indianere, men han er stort set glemt i dag. Rejser i 1888 til USA, hvor han bliver gift med Aasta Christiane Schack i New York 7. oktober 1890. Vender
tilbage til Danmark i 1899.
Aasta Christiane Schack (15. august 1872 -18. januar 1939)
Født i Nørresundby, død i Birkerød.
Aastas far var garvermester
Simon Adolph Schack (1828 - 1893)
Aastas mor
Asta Karoline Marie Mortensen. (1830 - 1910)
Oluf og Aasta fik ingen børn.
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Mathilde Molbech (8. januar 1873 – 15. september 1955)
(Mathildes forældre side 28)

Som ung boede Mathilde sammen med sin mor, der var blevet enke i
1888, i huset ”Spurvely” i Askov. De to kvinder havde Martin Andersen
Nexø som pensionær i begyndelsen af 1890’erne, og det har været antydet, at der måske var amoriner i luften – både mellem Martin Andersen
Nexø og moderen og datteren.
Mathilde havde på samme tid en bejler, Niels Kristian Christensen Snabe,
som hun havde været afvisende overfor, indtil hun (pludselig) accepterede frieriet. De blev gift 13. november 1894, og deres førstefødte kom til
verden i Kohio, Finland d. 17. maj 1895.
Man har ment, at Martin Andersen Nexø kunne være far til den lille.
Mathilde nåede inden sin død i 1955, at fortælle om slægten til Morten
Borup, der skrev bogen ”Christian Molbech” i årene 1952 og 1953.
Mathilde blev d. 13. november 1894 gift med
Niels Kristian Christensen Snabe (8. april 1872 - 20. februar 1942).
Niels var landmand, og de levede på gården Lundgård ved Brørup.
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Deres børn:
Thorolf Sigurd Snabe (1895 - 1972) side 39
Ingeborg Molbech Snabe
(5. juli 1897- 10. april 1971). Ingeborg var husligt uddannet. Hun var gift
med
Holger Jensen (1887 - 1965). Holger var distriktsformand ved Københavns kommune. Ingen børn
Christian Knud Frederik Molbech Snabe (1903 - 1982) side 41
Louise Molbech Snabe (28. januar 1904 -?)
Louise var afdelingssygeplejerske. Hun var gift med
Kristen Andreas Nielsen
(6. september 1887 - 21. marts 1960). Kristen var markmand ved Københavns kommune. Ingen børn.
Anne Marie Molbech Snabe (28. januar 1909 - 1992).
Anne Marie var lærer/overlærer og faglærer i dansk. Hun var gift med
Kristian Lamberg (18. juli 1910 - 1989). Kristian var også lærer/overlærer og faglærer i naturhistorie. De var bosat på Samsø. Ingen børn.
Aage Molbech Snabe (18. oktober 1910 -?).
Aage var bager. Han var gift med
Anna Maria Bødewadt (23. oktober 1915 - ).
Anna Maria var svømmelærer. Ingen børn.
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Véronique Marie Bloy (ca. maj 1891 - 1956).
(Véroniques forældre side 31).
Født i København. Bosat i Tjekkoslovakiet og gift med:
Otto-Albert Tichý (14. juli 1890 - 21. oktober 1973).

Otto Albert Tichý

Tichy studerede kompositioner hos Vitezslav Novák ved konservatoriet i
Prag. 1919 fortsatte han sine studier i Paris hos Vincent d‘Indy; der studerede han komposition, gregoriansk sang og orgel. 1926 blev han organist og korleder i Lausanne. 10 år senere vendte han tilbage til Prag,
hvor han som korleder - og efter krigen som professor, arbejde for orgel
og konservatorium.
Deres børn:
Thérèse Tichý side 39
Joseph Tichý
Marie Josephe Tichý
Rose Tichý
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Madeleine Marie Henriette Bloy (1897 - 1990)
(Madeleines forældre side 31).

Gift med
Edouard Souberbielle (1899 - 1986)

Deres børn:
Leon Souberbielle (-1991) side 36
Jean Souberbielle (1927 -) side 38
Marie Claire Souberbielle (1922 -) side 37
Thérèse Souberbielle (1925 -)
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Leon Souberbielle ( -1991)
(Leons forældre side 36)
gift med
Raphaëlle Blum-Chagnon
Deres dreng:
Jean-Christophe Souberbielle (1955 -)

Marie Claire Souberbielle (1922 -)
(Maries forældre side 36)
gift med
Charles Galpérine
Deres børn:
Cyrille Galpérine
Alexis Galpérine
gift med Elise Lefebvre
deres børn:
Vladimir Lefebvre
Nicolas Lefebvre
Pierre Lefebvre
Natacha Galpérine
gift med Emmanuel Gillès de Pelischy
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Jean Souberbielle (7. marts 1927 -)
(Jeans forældre side 36)
Jean var kaptajn i handelsflåden til
1961. Siden da var han direktør for en
pensionskasse.

Francoise Botta
(14. juni 1935 –)
Francoise har været oversætter
fransk-engelsk.
Parret bor i Paris.

Deres pige:
Fabienne Souberbielle
(1971-)
Fabienne er flydende 2-sproget fransk-japansk.
38

Christian Molbechs efterkommere.

Thorolf Sigurd Snabe (17. maj 1895 - 16. november 1972)
(Thorolf forældre side 33)
Thorolf var sergent og ridelærer.
Abeline Christiansen
(26. januar 1903 - 11. april 1971).
Abeline var telefonist.
Deres børn:
Erik Snabe (10. januar 1930 - 1994)
Erik var handelsuddannet. Invalidepensionist.
gift med Ulla Kristensen (- 1977)
Deres dreng: Steen Snabe (1960 - 1977)
Kaj Snabe (1941 -) side 40

Thérèse Tichy
(Thérèse forældre side 35)
gift med
Anton Sumova
ægteparret bor i Prag.
Deres pige:
Johanna Sumova
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Kaj Snabe (2. februar 1941 - )
(Kajs forældre side 39)
Kaj har været lærer/overlærer i Bolderslev. Han er gift med
Nora Eriksen (23. oktober 1939 -)
Nora har været lærer/overlærer i Bolderslev.
Deres børn:
Lisbeth Snabe (5. november 1966 -).
Lis er bromatolog. Gift med
Jens Brønnum (27. november 1959 -)
Jens er ekspeditionssekretær.
Deres børn:
Ditte Snabe Brønnum (10. marts 2000 -) og
Nanna Snabe Brønnum (15. februar 2002 -)
Poul Snabe (12. december 1970 -).
Poul er tømrersvend. Gift med
Dorte Møllvang Larsen (27. marts 1973 -)
Dorte er desktopper (typograf).
Deres børn:
Malene Møllvang Snabe (7. august 1994 -),
Mikkel Møllvang Snabe (3. juli 1997 -) og
Morten Møllvang Snabe (13. maj 2001 -)
Vibeke Snabe (23. april 1973 -).
Vibeke er fysioterapeut. Gift med
Søren Fredslund (5. november 1975 -).
Søren er premierløjtnant.
Deres barn er Freja Snabe Fredslund
(6. februar 2002 -).
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Christian Knud Frederik Molbech Snabe (kaldet Knud)
(4. februar 1903 - 16. april 1982)
(Knuds forældre side 33)
Knud var landbrugsmedhjælper og gartnerimedhjælper, gift med
Marie Skræddergaard
(14. september 1907 - 28. december 1979). Marie var husligt uddannet.
Deres børn:
Asta Snabe (9. juli 1930 -).
Asta var hjemmehjælper. Gift med:
Bent Wilhelm Petersen
(27. marts 1925 -13. september 1976).
Bent var kunstmaler.
Deres børn:
Paw Wilhelm Petersen (10. maj 1958 -)
Paw har en datter: Signe Berg
Eia Petersen (25. september 1966 -) først gift
med René Andreas Brandt
Deres børn:
Mark Christof Brandt født 1990
Steffen Patrick Brandt født 1993
Eia blev senere gift med
Kim Glad Thomsen født 1970.
Lis Snabe (1. februar 1942 -). Side 42
Emmy Snabe (9. juli 1946 -). Side 42
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Lis Snabe (1. februar 1942 -).
(Lis’ forældre side 41)
Lis var ansat i Tulip, Vejle. Gift med:
Kai Bering Johansen (27. oktober 1937 -)
Kai var lastbilchauffør.
Deres børn:

Bill Bering Johansen (29. november 1961 -)
Lars Bering Johansen (20. august 1964 -)
gift med Anette Henriksen født 1967.
Deres børn:
Kasper Bering Johansen født 1990
Søren Bering Johansen født 1997
Joakim Bering Johansen født 2000
Jeppe Bering Johansen født 2000

Emmy Snabe (9. juli 1946 -).
(Emmys forældre side 41)
Emmy var ansat i Tulip, Vejle. Gift med:
Bruno Vitus Bering Johansen (21. januar 1942 -).
Bruno var driftsleder ved Tulip, Vejle.
Deres børn:

Torry Vitus Bering Johansen (4. juni 1964 -)
gift med Marianne Østergaard Würtz født 1964
Deres børn:
Camilla Bering Würtz født 1991
Simone Bering Würtz født 1992
Rene Vitus Bering Johansen (25. maj 1967 -)
gift med Bente Christensen født 1970
Deres børn:
Nicolai Vitus Bering Johansen født 1997
Karoline Agnethe Bering Johansen født 2000.
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Christian Daniel Molbech (6. juli 1851 - 8. oktober 1897).
(Christians forældre side 30)
Født i Nyrud i Sverige, gift med Johanne
Juline Marcher d. 5. juli 1892 i København.
Christian var cand. fil. Han arbejdede i
Statsbanernes hovedkassekontor.

Johanne Juline Marcher
født 12. november 1865.
Efter Christians tidlige død arbejdede Johanne også ved Statsbanerne.

Deres børn:
Svend Aage Christian Molbech (1893 -)
var gift med Ellen og ?
Svend fik ikke børn.
Knud Engelbreth Molbech (1895 -)
Ellen Johanne Elisabeth Molbech (1896 - ). Side 44
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Ellen Johanne Elisabeth Molbech
(19. august 1896 -)
(Ellens forældre side 43)

Gik på Kunstindustriskolen for Kvinder.
Blev gift med Erik 14. marts 1920.

Erik Steensen
(20. marts 1888 - 16. august 1957).
Overretssagfører.
Dommerfuldmægtig i Odense. Fuldmægtig
i Østifternes Kreditforening.
Deres børn:
Birthe Steensen (1920 -) side 45
Hans Christian Steensen
(1923 - 1941).
Hans Christian døde 18 år gammel - ugift.
Han var handicappet hele sit liv.
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Birthe Steensen (28. december 1920 -)
(Birthes forældre side 44)
Birthe og Poul blev gift 17. februar 1944
og skilt i 1965. Siden levede Birthe sammen med Erik Juhler i mange år. Erik Juhler døde i 1999.
Poul Ernst Ekelund
(14. januar 1921 - 4. december 1976)
Poul var maler.
Havde debut på
Kunstnernes Efterårsudstilling i
1943. Malede i Mønge ved Helsinge og var forstander og lærer på Valands Konstskola i Göteborg. Bosatte sig derefter i Nordjylland,
hvorfra han hentede inspiration til mange værker.

Poul Ernst Ekelund: Model i gul trøje

Birthe og Pouls børn:
Nanna Ekelund (1946 -) side 46
Margit Ekelund (1956 -) side 48
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Nanna Ekelund (9. februar 1946 – )
(Nannas forældre side 45)

Nanna er billedkunstner. Maler bl.a. akvareller.
Nanna var gift med Amnon Bruchyel
og senere med
Asger Andreas Larsen

Nannas børn:
Alon Ekelund (1966 -) side 47
Åren Ekelund (11. juni 1971 -)
gift med Rikke Thunbo
Deres søn: Elias Ekelund
Åren Ekelund

Nannas og Andreas' dreng:
Kasper Larsen Ekelund (4. december 1984 -)
Kasper læser medialogi på AUC.

Kasper Larsen Ekelund
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Alon Ekelund (24. december 1966 -) (Alons forældre side 46)

Gift med Kirsten Martinetz
Alons og Kirstens pige:
Natacha Martinetz Ekelund (19. februar 2001 -).
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Margit Ekelund (4. september 1955 -) (Margits forældre side 45)
Har uddannet sig på Håndarbejdsskolen.
Styrer bogholderiet i sin mands malervirksomhed. Gift med
Tom Simonsen, som er selvstændig malermester i Brovst. Er samtidig
afdelingsleder ved Teknisk skole.

Margit Ekelund

Tom Simonsen

Deres børn:
Celia Ekelund Simonsen
(12.juli 1980 -)

Sandra Ekelund Simonsen
(2. september 1993 -)
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Carl Frederik Molbech. (11. juli 1785 - 28. april 1864)
(Carls forældre side 22)
I Soraner-blader Nr. 9 september 1930 er flg. beretning fundet:
BLADE AF CARL FREDERIK MOLBECHS LIVSHISTORIE
Af Olaf Carlsen.
Carl Frederik Molbech var født i Sorø 1785 som Søn af Professor ved Sorø
Akademi J. C. Molbech; han var således yngre Broder til Historikeren og
Sprogmanden Christian Molbech. Fem År efter at have taget den teologiske Embedseksamen med Egregie ansattes han i 1815 som Adjunkt ved den lærde Skole
i Slagelse, hvor han selv i sin Tid havde været Elev.
Han besad ikke den samme litterære Produktions lyst og måske heller ikke den
samme videnskabelige Forskertrang som Broderen Christian; men han syslede
dog, så vidt hans Tid tillod ham det, med græske Sprogs og Litteraturstudier, og
til Broderens Tidsskrift »Athene oversatte han Stykker af de græske Historieskrivere Herodot og Thukydid. Det var hans ønske engang at blive Lektor i
Græsk ved Universitetet.1
Kort før Molbech blev Adjunkt i Slagelse, havde han indgået Ægteskab med Catharina Marie Schertner. Året efter fødtes Sønnen Johannes, og i Foråret 1818
forøgedes Familien med en Datter, Antonia. Denne Tilvækst i en Familie, der
skulde leve af en Adjunkts beskedne Gage, kunde nok skabe trange Kår; »med
mine Finanser«, skriver Molbech i et Brev til sin Broder,2 »ser det mådeligt ud«.
Jeg har nylig indgivet Ansøgning til H. M. Kongen om Tillæg i min Gage. Gud
ved, jeg har Arbejde nok for den Smule Gage!!
De økonomiske Besværligheder tvang ham til at se sig om efter et bedre Embede, og især fordi hans Forældre ønskede det og rådede dertil, besluttede han sig
til at søge et Overlærerembede i Nakskov. — »Gud give« udbryder han i den
Anledning,3 »det må blive til vort Held! Jeg håber og tror det. I Fortrøstning til,
at han ved denne Forflyttelse vilde blive befriet for sine værste Bekymringer,
indgav han da sin Ansøgsning.4
Det trak imidlertid ud med den kgl. Resolution, og Molbech frygtede derfor, at
han skulde komme i Forlegenhed med Hensyn til Huslejlighed i Nakskov. Han
har utvivlsomt haft temmelig sikkert Løfte om Embedet, siden han en Tid tænkte
på at rejse ned til Nakskov og sikre sig en Lejlighed; men han opgav igen denne
Tanke, da han fandt det upassende at fores tage et sådant Skridt, inden Resolutionen var faldet. For at fremskynde Afgørelsen anmodede han Broderen om at tale med »den ædle Mynster« eller med Engelstoft, der jo begge var Medlemmer
af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler. 5
Den 13. Marts 1819 fik han endelig den længe ventede Udnævnelse; den betød
en Forfremmelse i mere end blot økonomisk Henseende, og den endnu ikke 34
År gamle Molbech, der kun havde virket fire År i Statens Tjeneste, kunde med
god Grund mene, at Universitetsdirektionen var ham særdeles bevågen. Opfyldt
af Tillid og Håb rejste han da til Nakskov for at tiltræde sit Embede. Han kom
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imidlertid snart til at føle sig både ensom og forladt i den afsidesliggende, lollandske Købstad, og da også Syg dom trådte til, idet Klimaet på Lolland viste sig
at være »ufordrageligt« for den hele Familie, tog hans Hang til Hypokondri hurtigt Overhånd. Allerede som ganske ung havde Molbech haft alvorlige Anfald af
Tungsind; det første af disse synes at være ind trådt Året før han blev Student. I
Anledning af den Modløshed, der dengang greb ham, havde Broderen Christian
talt stærke Ord til ham om Menneskets Pligter og Menneskelivets Hensigt her på
Jorden, som man ikke kunde efterkomme, når man — som Carl Frederik — hengav sig til »en Traurighed og Modløshed, som sløver Sjælens Kraft, betager den
sin ædle Virksomhed og gør den hård og udygtig til at modtage blide Indtryk eller besjæles af nogen ædel og værdig Følelse. Ja, ikke alene Sjælen selv svækkes
og sløves ved en sådan Sindsstemning; men«, fortsætter han, »den har ofte en
mægtigere Indflydelse på Legemet end de hårdeste Sygdomme og gør os følgelig
aldeles uskikkede til at opfylde vore Pligter som Menneske og Borger, da den
berøver både Sjæl og Legeme deres Kraft«.
For Christian Molbech var det kun »den fejge Nidding«, der lod sig indtage og
beherske af en sådan Sindslidelse. Det fornuftige Menneske — skriver han —
giver ikke op, selv om alle Håb og Forventninger brister; han henfalder ikke i
Fortvivlelse, men viser Mod og Standhaftighed, når Mismodet truer med at undergrave hans Sundhed og berøve ham hans Tilfredshed. — »Så trodser i Århundreder den dybt rodfæstede Eg de rasende Storme, så står Klippen urokket i
et Svælg af frådende Bølger og hvirvlende Vindstød og — beler deres Afmagt.«7
Det var denne Kraft og Viljestyrke, C. F. Molbech manglede, når han mødte Livets Besværligheder; han følte sig afmægtig over for ydre, ugunstige Forhold, og
hvis han ikke tilstrækkelig hurtigt udfriedes af dem, bukkede han under og mistede ikke blot sin Arbejdslyst og Virketrang, men selve Livsmodet. Han formåede ikke i Modgangens Dage at afvinde Livet dets Lyssider og at finde Glæde og
Berigelse ved åndeligt Arbejde alene. Der var på dette Område en ejendommelig
Forskel mellem ham og Broderen.
Da de Forhåbninger om bedre og lysere Forhold, hvormed han var rejst til Nakskov, så hurtigt bristede, tænkte han straks på at komme bort fra den By, hvor
Opholdet syntes ham uudholdeligt. Han bad derfor Christian om at tale med
Mynster og forhøre sig om Muligheden for en snarlig Forflyttelse. Udsigterne
hertil var imidlertid, ret fjerne, og Molbech frygtede nu for, at den bestandige
Sygelighed i Familien skulde fremkalde et så nedslående Mismod hos ham, at
der ikke blev andet for ham at gøre end at søge sin Afsked; men han fandt, at en
Landsbypræsts Stilling for ham vilde være den mest vanskelige. Dels følte han
sig heller ikke værdig til at beklæde »det værdigste Embede«, og dels besad han
ikke »den mindste Geist« af Veltalenhed; endelig frygtede han også for Bispeeksamen, »hvor B. Münster skal gå meget i Detail i Dogmehistorien og hvor jeg,
rent ud tilstået, er meget tynd«. Han havde derfor — »desværre« — ikke Mod til
at søge Præstekald.8
Molbech fandt sin Eksistens og Stilling både som Embedsmand og Studerende
lidet behagelig. »Tonen iblandt Embedsmændene,« skriver han i et af sine Breve
til Broderen,9 »er her meget slet, og »ein Geist der Verleumdung« synes her ret
at have sin Residensstad. Med mine Kolleger stemmer jeg kun lidet i Grundsæt50
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ninger og Følelser. Fjernet fra næsten al videnskabelig Kommunikation indskrænker sig min videnskabelige Omgang næsten alene til mine få Bøger. Dette
foruden meget andet har da også haft en fordærvelig Indflydelse på min Sindsstemning, der aldrig, så vidt jeg mindes, har været så mørk og sørgmodig som
nu; ja, jeg tror næppe, at du kan længes mere tilbage til Fædrelandet, 10 end jeg
efter at komme fra Lolland til Sjælland. De eneste, jeg her i Egnen omgås, så ofte det forundes mig, med sand Interesse og Føde for Ånd og Hjerte, er Biskop
Boisen i Vesterborg og Dr. Møller i Købelev; men jeg har desværre kun sjælden
Lejlighed til at omgås disse vakre Mænd. Den Molbechske Familie i Nakskov
levede derfor stille og tilbagetrukkent og aflagde ikke ofte Besøg hos andre Familier i Byen; men så meget desto oftere tog man sig en frisk Spadseretur til Sæbyholms Skov, på Volden eller ved Stranden.11 Som Broderen Christian var også
C. F. Molbech en stor Naturelsker.
Hvad der holdt ham oppe under disse Forhold, hvor han følte sig som i en Slags
Forvisning, var det endnu ikke opgivne Håb om en nær forestående Forflyttelse.
Mynster og Engelstoft havde nemlig begge lovet at ville virke alt muligt for
ham; — »men Gud ved«, bemærker han hertil, »når en Lejlighed vil åbne sig;
denne får jeg da tålmodig ‘oppebie. « Det havde været Molbech en stor Trøst og
Opmuntring, at han under en Samtale med Engelstoft i Sommerferien 1820 havde erfaret, at denne huskede og vedgik, at han under den Forudsætning, at Direktionen vilde sørge for hans »snarest mulige Forflyttelse til Sjælland«, havde bestemt sig til at søge Embedet i Nakskov. Trods alle Løfter og Forsikringer nærede han dog Frygt for, at man skulde glemme ham, og han opfordrede Broderen
til at anvende al sin Indflydelse hos Direktionen, så han jo før jo hellere kunde se
sit højeste ønske opfyld.12
Chr. Molbech, der altid havde omfattet sin sygelige og hypokondre Broder med
den varmeste Deltagelse og stadig vist Interesse for hans Anliggender, forstod
fuldt ud, hvad det her gjaldt, og han gjorde alt, hvad han formåede, for at Broderen kunde komme bort fra Nakskov.
Da det dog stadig trak ud med Forflyttelsen, fordi der ikke blev noget Overlærerembede ledigt, fandt Molbech en anden Udvej, idet han erklærede sig vil lig til at
nøjes med et Adjunktembede, hvis han måtte beholde Prædikatet af Overlærer. I
en udførlig begrundet Ansøgning af 12. Marts 1821 fremsendte han dette Forslag
til Direktionens velvillige Overvejelse. Han håbede — som han skrev i et lidt senere Brev til Broderen’ — at det herved skulde lykkes ham at blive udfriet af sin
daværende »yderst ubehagelige Stilling og modbydelige Opholdssted«, så han
kunde genvinde de uvurderlige Goder, alle i Familien havde mistet: Sundhed,
Tilfredshed, Glæde og Åndsmunterhed.
»Det er den Kongelige Direktion bekendt, hedder det i denne Molbechs Ansøgning,14 »hvor såre ugunstigt og fordærveligt det lollandske Klima er for min og
mines Helbred, som dagligen mere og mere ned brydes, uagtet vi dog her fører
den samme mådelige, ordentlige og tarvelige Levemåde som stedse tilforn. Således har mine Børn, der i Sjælland nød en uafbrudt blomstrende Sundhed, i de 2
År, jeg nu snart har tilbragt i Nakskov, 8 Gange haft Tredjedagsfeber, foruden
andre langvarige Sygdomme, som Lægen har erklæret at være begrundede i
Klimaets Indvirkning. Og dog plejer Børn lettest at akklimatiseres.
51

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

Under disse hyppige Sygdomme og denne uafladelige Sygelighed lider også min
Sindsstemning over måde meget ved den stedse stigende Utilfredshed med min
nuværende Stilling, hvorved jeg efterhånden taber min Åndsmunterhed, der i alle, især i mine Kaldsforretninger, er så fornøden for at virke med Kraft og Held,
hvilken jeg derfor også, så vidt det blev mig givet, har stræbt at vække og nære.
— Man vil da vist finde det naturligt, at det er mit inderligste ønske, så snart som
muligt, at blive forflyttet til et sundere og bedre Opholdssted, hvor jeg kunde
genvinde, hvad jeg her har tabt.
Jeg beder og bønfalder derfor underdanigst den Kongelige Direktion i eget og
Families Navn, at det højgunstigst måtte vorde mig forundt ved første Lejlighed
at ansættes ved en af Skolerne i Sjælland, allerhelst i Frederiksborg, hvor jeg
ved Slægtskabsbånd, mangeårige, trofaste Venskabsforbindelser, den større
Nærhed af Universitetet og de paradisiske Naturomgivelser vilde føle mig usigelig lykkelig og inderligen husvales for, hvad jeg her har lidt og lider.
Blandt flere Grunde, hvorfor jeg helst ønskede at ansættes i Sjælland, tager jeg
mig underdanigst den Frihed at anføre følgende: i Sorø lever min ærværdige Fader, en Olding, som om tvende Måneder tæller 77 År, [og] som i et halvt Århundrede har været offentlig Lærer ved Akademiet, hvis blomstrende Periode,
hvis Aftagende og sørgelige Undergang, han har oplevet; der lever min ulykkelige Moder, som i 26 År har været hjemsøgt af smertefulde Sygdomme. Det er mit
Hjertes største Trang, som mit kæreste ønske, nu og da, når Lejlighed dertil forundes mig, at kunne ved min Nærværelse og Omgang forsøde disse mine højt
elskte, i Livets bittreste Skæbner hårdt prøvede Forældres dybe og kummerfulde
Ensomhed i de Dage, den Algode endnu vil tildele dem, ligesom de også selv deler denne Trang og dette ønske med mig. Men denne Salighed kan nu kun sjælden og ikke uden stor Bekostning falde i min Lod. Ansat ved en af Skolerne i
Sjælland vilde jeg dog altid 3 eller 4 Gange om Året for en mådelig Udgift kunne glæde dem ved mit Besøg. Desforuden hænger mit Hjerte fast og uadskilleligt
ved det elskte Sjælland. Jeg ved, at dette vil kaldes, hvad det måske også er, —
en Svaghed; men denne Hjemve er så dybt rodfæstet i min Natur, at den kun vil
ophøre med mit Liv.«
Til Slut udtalte Molbech Håbet om, at Direktionen vilde finde hans Motiver antagelige og at man i Betragtning af at han havde Udmærkelse såvel til første og
anden Eksamen som til sin Embedseksamen og at han havde udført sin Gerning
som kongelig Embedsmand til alle sine Foresattes Bifald og Tilfredshed heller
ikke vilde finde hans ønsker ubeskedne, — da han ikke gjorde Fordring på at beholde sin Gage som Overlærer hvis han fik det eftertragtede Adjunktembede i
Frederiksborg der forventedes snart blive ledigt — eller i øvrigt et hvilket som
helst andet Adjunktembede, når det blot var på Sjælland. Samtidig hermed henvendte Chr. Molbech sig til Mynster for at støtte Broderen i hans Bestræbelser,
og i et Brev af 20. Marts kunde han meddele denne, at Mynster vel havde udvist
stor Interesse for ham og udtalt sig deltagende om hans ulykkelige Forhold; men
han havde tillige gjort opmærksom på, at det fra Direktionens Side havde været
ment som en gunstig Forfremmelse, da man udnævnte C. F. Molbech til Overlærer.
Herpå svarede denne, at han heller aldrig havde betvivlet, end sige benægtet, at
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Direktionen ved den omtalte Udnævnelse havde villet favorisere hans Forfremmelse; Direktionen kunde jo ikke på Forhånd vide, at den derved vilde gøre ham
»meget — ja, meget ulykkelig. «15
Mynster havde endvidere ladet den Udtalelse falde, at Molbech kunde være
temmelig sikker på det første Overlærerembede, han måtte ønske sig. Efter retningen herom bevirkede, at han nu — om end med megen Overvindelse — bestemte sig til at opgive ønsket om den første, ledige Adjunktstilling på Sjælland.
Måske har Budskabet om Sorø Akademis Genoprettelse ikke været uden indflydelse på denne Beslutning; i det samme Brev, hvori han meddeler Broderen sin
nye Plan, udtrykker han nemlig først sin Glæde over, »at Sorø Akademis Føniks
nu snart synes at ville hæve sig af sin Aske, og dernæst tilstår han, at dette har
vakt hans Forhåbning om engang at blive så lykkelig at kunne tælles blandt »de
did hen prædestinerede. — Ved Sorø Akademis Skole måtte der vel kunne blive
et Overlærerembede for ham, og i denne ikke fjerne Mulighed fandt han sikkert
fornyet Styrke til endnu en Tid at lide og sukke under de ugunstige Forholds
Tryk.
Den antagelig lysere Stemning, som de her nævnte Efterretninger, må have
fremkaldt hos Molbech, fik en brat Afslutning, idet han pludseligt ramtes af et
Slag så hårdt, at han sank ned i den sorteste Fortvivlelse. Den 6. April 1821 døde
Datteren Antonia, efter at der var stødt Mæslinger til et Angreb af den Tredjedagsfeber, der nu havde plaget hende syv Gange i de to År, Familien havde boet
i Nakskov. Ud fra vort Kendskab til de Følelser, Molbech nærede over for dette
Sted, hvor Livet stedse havde været ham uudholdeligt, forstår vi kun alt for godt,
hvor ledes Tabet af Datteren som Bytte for det lollandske Klima må have virket
på den ulykkelige Fader, og vi kan derfor heller ikke undre os over, at han nu var
fuldt og fast besluttet på for enhver Pris at komme bort fra den for ham så ulykkelige By, hvor han daglig mere og mere begravedes »i den mørkeste Hypokondri, hvorved, som det hedder i hans Brev til Broderen, »mit Nervesystem ikke lidet angribes. «16
Da han anså Muligheden for en Ansættelse som Lærer ved Skolen i Sorø både
for meget usikker og fjern, genoptog han sin tidligere Plan om at søge den Adjunktplads i Frederiksborg, som ventelig med det første vilde blive ledig.
Allerede Dagen efter, at Molbech havde meddelt Broderen dette, forfattede han
sin Ansøgning;17 han kunde dog ikke slå Tanken om Sorø af Hovedet, og hvor
stærkt grebet han end var af sine fortvivlede Følelser og den blotte Tanke om at
komme bort fra Nakskov, synes det, som om han alligevel i dette øjeblik gjorde
sig det klart, at det Skridt, han nu var i Færd med at tage, kunde få afgørende Betydning for hans Ansættelse i Sorø; thi fik han nu det eftertragtede Adjunktembede i Frederiksborg, opnåede han måske næppe foreløbig at blive ansat i Sorø.
I sin Ansøgning tog Molbech derfor først og fremmest Sigte på Sorø; han anførte
ikke noget bestemt Fag, hvori han helst vilde ansættes, — formodentlig for ikke
at begrænse sine Chancer, men overlod det til Direktionen selv at vælge blandt
dem, hvori han måtte anses for mest duelig. De Videnskaber, i hvilke han efter
egen Formening havde bragt det videst, var: Teologi, græsk og latinsk Filologi,
det franske, tyske og italienske Sprog og Botanikken. Han henviste til sin Skrivelse af 12. Marts, hvoraf det var Direktionen bekendt, »hvor yderst magtpålig53

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

gende det var for hans og Familiens Helbreds Skyld »jo før, jo hellere at blive
forflyttet fra Nakskov. — Skulde man imidlertid ikke kunne love ham en Ansættelse i Sorø, eller hvis der endnu vilde hengå lang Tid, inden den soranske Stiftelse blev organiseret, var det hans subsidiære ønske at få Adjunktembedet i Frederiksborg.
Trods det ringe Håb, Molbech nærede om at få sit højeste ønske opfyldt, vilde
han dog ind for at tale med Direktionsmedlemmerne.18 Den 1. Juni kom han til
København. Den Modgang og Sorg, han havde mødt under sit Ophold på Lolland, havde sat sit tydelige Præg på ham. »Jeg fandt hans Udseende« skriver Chr.
Molbech i sin Dagbog, »nedslået og temmelig forandret, næsten ældet. «19
Udbyttet af Københavnsrejsen synes at have givet ham nyt Håb; thi i næsten et
helt År forholdt han sig tavs og afventende, skønt Embedet i Frederiksborg blev
givet til en anden nogle Uger efter Besøget i Hovedstaden. Når Molbech ikke har
udtalt nogen Skuffelse i Anledning af denne Udnævnelse, tyder det jo på, at han
havde fået Løfte om at komme til Sorø. Hermed har han da slået sig til Tåls; men
i Maj 1822 følte han påny, at alt igen var ved at styrte sammen for ham. Grunden
hertil var et Forlydende om, at han ikke vilde blive blandt de udvalgte, der kaldtes til Sorø. Dette Forlydende stammede sikkert fra Faderen, den gamle Professor
i Sorø, der over for Sønnen Christian havde fremsat stærk Tvivl om Muligheden
af Carl Frederiks Ansættelse ved det nye Akademi; »thi der er næppe« — skriver
han — »Em beder nok for de doktorerede, besvogrede og beslægtede. «20
Mere end nogensinde før følte den stakkels Molbech sig forladt og svigtet; han
var ved at miste sin Tro til Menneskene, ved at blive bitter på dem; af et Brev til
den Broder, der altid havde været hans nærmeste og fortroligste Ven, ser vi,
hvorledes Tvivl og Håb brødes i hans forpinte Sjæl.
»Det lader altså til, « hedder det i dette Brev,21 »at mit skønneste Håb om at blive
ansat ved Sorø vil blive skuffet? Jeg skulde da ikke engang agtes værdig til at
erholde en Overlærerpost ved S k o l e n ? Formodentlig fordi jeg ikke har Doktorgraden? Eller måske snarere, fordi man aldrig, end ikke på fjerneste Måde, har
tænkt på at ansætte mig der? På Håbets Vinger løftede man mig altså op, at jeg
skulle se ind [i] min Himmel, hvilken man dog ikke vilde, jeg skulde nå!! — Engelstoft, Engelstoft!!! og . . .? Hvor bliver nu for Fremtiden min Tillid til Mennesker?! Hvorfor lokkede man mig dog med tomme Løfter fra mit kære Sjælland,
hvor jeg var lykkelig, til denne fatale By, hvor jeg siden min Ankomst føler min
Helbred og Tilfredshed alt mere og mere at ned brydes; hvor jeg føler mig så
ulykkelig — så ulykkelig! Hvorfor nægtede man mig at blive Adjunkt i Frederiksborg? Måske fordi ikke jeg, men Candid. Gad var forlovet med Stiftsprovst
Clausens Datter?!22 Dog — måske er mit Håb endnu ikke ganske udslukt? Den
6. Maj tilskrev jeg Geh. Konf. Malling og d. 13. s. M. Dr. Mynster. Det vil da vel
snart blive opklaret, når jeg modtager Svar fra Mynster; fra Malling tør jeg ikke
vente Brev.
Mit kæreste ønske med Hensyn til min Fremtids Stilling var at blive ansat som
Lektor i det Græske ved Gymnasiet i Sorø23 eller som Overlærer ved Skolen
sammesteds, hvorfra jeg da vel kunde adspirere til Lektoratet. Min Johannes er
nu snart 6 År gammel; om 4 eller 5 År kunde jeg da sætte ham i Sorø Skole, hvor
jeg helst vilde have ham. Hvilken Glæde for mig! Og nu den Lykke, at jeg nær54
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mere og lettere kunde være vore elskte Forældre til Hjælp og Støtte i deres Alderdom! Skulde nu denne Plan ikke lykkes mig, vilde jeg dog stræbe af alle
Kræfter det snareste muligt at blive forflyttet til en anden Skole i Sjælland. Men
vilde man da nu endelig og for Alvor bryde et mig bestemt og udtrykkeligen givet Løfte, uden hvilket jeg ikke havde forladt Sjælland, end ikke under de allerfordelagtigste Betingelser, da havde jeg bestemt at forlade Skolevejen og søge
mig et godt Landsbypræstekald, hvilket Hans Maj. vist ikke vilde nægte mig.
Her kan jeg umuligen udholde det uden at forkorte mine Dage. Derfor, hvis mit
Håb om S o r ø skulde glippe, og der ikke med det samme kunde blive en Plads
vakant ved en anden Skole i Sjælland, som man af Barmhjertighed vilde unde
mig, måtte og vilde jeg jo helst attrå at forflyttes som Overlærer til Nykjøbing,
hvor jeg både vilde komme Sjælland nærmere og i nogle væsentlige Punkter have det (sandsynligvis) ulige bedre end i Nakskov.
På Chr. Molbech må dette Brev have virket som en yderligere Ansporelse til at
gøre alt, hvad der stod i hans Magt, for at bringe Broderen ud af de Forhold, som
han sikkert ikke uden Ængstelse havde set ham leve under i de sidste tre År. Det
var alene Udsigten til en nær forestående Forflyttelse, der havde holdt ham oppe,
og hvis denne nu udsattes på ubestemt Tid, turde Chr. Molbech ikke uden alvorlig Uro tænke på Broderens formørkede Sindstilstand.
Resultatet af sine Anstrengelser kunde han meddele ham i to Breve af 13. og 14.
Juli; de genoplivede og befæstede C. F. Molbechs Tro på, at hans »kæreste ønske
på Jorden skulde blive opfyldt, — og det, just som han var ved at opgive Håbet
derom. Han bevidnede da også Broderen den uudsigelige Glæde, disse Breve
havde beredt ham.24 — »Taknemmelig og ydmyg tilbeder jeg det algode og alvise Forsyn, hvis Hånd, når den råder, både kan og vil læge. Modtag også Du, kære Christian, ved disse Linjer den uskrømtede Ytring af mit Hjertes inderligste
Taknemmelighed for den varme og virksomme Iver, hvormed Du, som min
Talsmand hos Vedkommende, uafladeligen har stræbt at fremme mit så dyrebare
Anliggende. Give Gud, at det måtte forundes mig at kunne gengælde Din Godhed! Min Glæde er ubeskrivelig. Det er, som når en venlig Genius åbner Fængslets Dør for Fangen, der, sammenknuget af tunge Lænkers Vægt, sukker efter
Betrie1se.«
I de samme Dage foretog Direktionen den med så stor Spænding imødesete Indstilling angående de endnu ikke besatte Lektorater og Adjunktposter ved Sorø
Akademi og Skole.25
Til Lektor i græsk Sprog og Litteratur indstilledes Carl Frederik Molbech, idet
man motiverede dette med, at han havde gjort det græske Sprog »til sit Hovedstudium og i flere År, først som Adjunkt i S1agelse, siden som Overlærer i Nakskov, deri bevist sig at være en fortrinlig Lærer, ligesom han og ved i Trykken
udgivne Oversættelser har godtgjort videnskabeligt Privatstudium. Efter dette
saglige Motiv fremførte man et andet af mere personlig Art, der viser, at man fra
Direktionens Side tillagde hans soranske Afstamning en ikke ringe Betydning;
man tog nemlig heraf Anledning til at formode, at Molbech i sin Egenskab af Soraner i særlig Grad følte sig knyttet til Sorø og derfor med des større Lyst og Iver
vilde arbejde og virke til Ære og Gavn for det nye Akademi. — »Da han derhos
er født og opdraget i Sorø, hedder det til Slut i Direktionens Forestilling, »og an55
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ser det for den største Lykke at komme til dette Sted, er det at formode, at Opfyldelsen af dette hans inderligste ønske vil skaffe Akademiet i ham en desto
virksommere og gavnligere Lærer.
Den 23. Juni 1822 nåede C. F. Molbech sine Længslers Mål, og den 1. September tiltrådte han sit nye Embede i sikker Forventning om at gå ind til en lys og
lykkelig Fremtid. Foreløbig tegnede alt også godt, og endnu den følgende Sommer skriver han om den Lykke og Glæde, han følte over at have fået Lov til at
leve og virke på det Sted, hvor der for ham var »så smukt som ingen andre Steder på Jorden, og, tilføjer han, »jeg takker den algode Gud hver Morgen, jeg
vågner i mit så kære, så inderlig elskte S o r ø.«26
Denne Tilstand af Fred og Lykke blev dog ikke af lang Varighed; thi det Uvejr,
der lige siden Molbechs Ankomst til Sorø havde ligget og luret bag de vanskelige Forhandlinger om hans og hans Forældres Boligforhold, brød løs med en
Voldsomhed, der rystede hans i Forvejen svækkede Helbred i en sådan Grad, at
han bragtes helt ud af sin åndelige Ligevægt.
Den Bolig, som den gamle Professor Molbech hidtil havde beboet, og som endnu
bærer hans Navn, var af Direktionen blevet tildelt Lektor L. A. Rothe; men så
længe denne ikke var vendt tilbage fra sit Studieophold i Frankrig, havde Molbech fået Lov til at blive boende i sit gamle Hjem. I det forløbne År havde imidlertid både han og hans to Sønner gjort sig ihærdige Anstrengelser for at undgå
den forestående Flytning, som det især var vanskeligt for Fru Molbech at forsone
sig med.
C. F. Molbech, der omfattede sine Forældre med ægte sønlige Følelser, og som
gerne vilde være noget for dem i deres sidste Leveår, havde ønsket at bytte Embedsbolig med Lektor Rothe for da at overlade Forældrene en Del af Huset; men
Fru Molbech, der ikke elskede sine Børn lige højt, vilde ikke bo sammen med
denne Søn, som ikke stod hendes Hjærte synderligt nær. 27 Chr. Molbech havde i
den Anledning appelleret stærkt til Faderens Vilje og opfordret ham til med Bestemthed at erklære, at han vilde blive hos sin Søn. 28 Dette synes at have virket;
thi Fru Molbech samtykkede nu i, at hun nok vilde flytte ovenpå; men Svigerdatteren var ikke stemt for et sådant Husfællesskab, da hun — sikkert ikke uden
Grund — mente, at det vilde skabe adskillig Misfornøjelse hos begge Parter.29
Der kom dog intet ud af disse Forslag og Drøftelser, da alle Henvendelser til såvel Direktionen som til Lektor Rothe var frugtesløse. Lektor Molbech, der ikke
vilde risikere, at hans Forældre en skønne Dag skulde blive husvilde, lejede derfor en Lejlighed til dem hos en Bagermester i Byen; hans Moder erklærede imidlertid, at hun aldeles ikke vilde bo der; hun krævede derimod, at Sønnen skulde
overlade Forældrene sin egen Gård; men dette vilde han ikke hverken for sin Hustrus eller sine Børns Skyld. Det var umuligt at bringe Moderen fra denne »Urimelighed — »det er blevet ligesom en I d e a f i x a hos min Kone,« skriver Professor Molbech,30 »hver Dag kommer hun grædende til mig for at tale om denne
ulykkelige Sag, som dog umulig er at forandre. Nu vil hun skrive til Stemann,
som er til ingen Nytte [sic!], hvilket jeg forgæves har forestilt hende.« Den bekymrede Mand bad Sønnen Christian forsøge på at tale Moderen til Rette. —
»Du ved, min gode Christian, hvilken Tillid din Moder har til dig. Skriv hende
derfor til med første Post og stræb at bringe hende til Raison.«
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Da Rothe i Oktober 1823 tiltrådte sit Embede, måtte Professor Molbech flytte ud
af det Hus, der havde været hans og hans Hustrus Hjem i over 30 År. Skylden
herfor tillagde Fru Molbech Sønnen Carl Frederik, og hun skal have skrevet
Breve til ham, hvori hun lyste sin timelige og evige Forbandelse over ham. Molbech blev grebet af en forfærdelig Fortvivlelse, og han, der ellers var blid og eftergivende,31 fik hæftige Vredesanfald og forfulgtes desuden af sygelige Forestillinger.32 Hans Moder kom dog på andre og bedre Tanker, da hun først havde
overstået den Flytning, som hun ikke havde kunnet tåle at tænke på, og hun
»skrev ham da til — fortæller Daugård — »og bad ham komme til sig, at de
kunde forsones med hinanden. Så snart han fik Brevet, vilde han straks af Sted,
og det var med Nød og næppe, at man fik ham til at bie, indtil Dr. Wendelboe
var kommen hjem fra Landet. Denne fulgte ham da derhen og var Vidne til den
sørgelig rørende Scene. Man havde ventet gode Følger deraf; men Natten derefter var han allermest urolig, og nogle Dage efter blev han »under Opsigt af nogle
håndfaste Karle bortført til Bidstrup.«
Molbechs Tilstand bedredes siden så meget, at han kunde vende tilbage til Sorø
og overtage sit Embede. Bedringen varede dog ikke længe; Forholdene og Omgivelserne i Sorø øvede sikkert efter det forefaldne ikke nogen heldig Indflydelse
på hans Sind, og efter gentagne Udbrud af Sygdommen33 afskedigedes han i
1828 i Nåde og med Vartpenge. Han boede derpå tørst en Tid i et Hus i Pedersborg,34 men flyttede sis den til Frederiksborg, hvor han døde i 1864.
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Carl bliver d 6. maj 1815 gift med
Catrine Marie Schertner (20. december 1782 - 19. december 1860)
Deres børn:
Johannes Carl Hieronymus Molbech (1816 - 1900) side 59
Antonette Molbech (1818 - 1821)
Anton Molbech (1821 - 1853) side 63
Marie Louise Molbech (1823 - 1907) side 68
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Johannes Carl Hieronymus Molbech (5. juni 1816 - 30. april 1900)
(Johannes forældre side 49)
Født i Slagelse, blev student fra Frederiksborg
lærde skole (Hillerød). Her lærte han sin kusine Amalia at kende. Hende blev han gift
med 10. oktober 1843 i Hillerød.
Tog teologisk embedseksamen med 2. karakter i 1843 og fik embede som lærer ved Fakse skole 1. juli samme år .
Senere - 8. maj 1860 - søgte og fik han embede som præst ved Stadil kirke. Efter fornyet ansøgning blev han præst ved Hee kirke i
1868.
Herfra blev han pensioneret 30. november
1895. Da var han 79 år! Han levede de
sidst år af sit liv sammen med Amalia i Aldersly, Hee.
Amalia Pauline Hübner,
(20. december 1820 - 2. november 1898).
Hun fødte 12 børn. Kun én af dem, Annaline Maria Petrea Molbech, fik selv børn.
Johannes og Amalie. Måske ved
guldbrylluppet i 1893.

Deres børn:
Hans Christian Carl Frederik Anton Molbech
(5. oktober 1844 - 25. februar 1865).
Han var student i København - 20 år - da han døde
Jørgen Albert Julius Molbech,
(23. januar 1846 - 3. marts 1846).

Hans Christian Carl
Frederik Anton Molbech.

Marie Pauline Albertine Molbech,
(16. december. 1846 - 23. september. 1851).
(fortsættes næste side)
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Anna Lovise Christiane Molbech,
(12. juni 1848 - 18. juli 1851).
Clara Johanne Molbech,
(31. oktober 1849 - 14. juni 1850).
Johannes Holger Olaf Gustav Molbech
(14. april 1851 - 8. april 1880).
Født i Fakse, blev gift med Ane Cathrine Bertelsen 4 måneder før han
døde. Hun var ikke gravid. Efter en kilde var der 2 drenge i hjemmet i
Hee. Ingen af dem var særligt kloge. Den ene var Johannes, den anden
var Albert Villiam Molbech. Kirkebogens oplysninger om dødsfaldet, kan
måske forstås derhen, at Johannes døde under opdyrkningen af heden.
Kirkebogen blev ført af præsten i Hee - Johannes far.
Ane Cathrine Bertelsen, født 9. juli 1861,
gift med Johannes 11. december 1879.
Albert Villiam Molbech,
(24. oktober 1852 - 6. marts 1922).
Albert var småt begavet, måske autistisk. Han klarer sig helt misforstået
ved sin fars overhøring i forbindelse med sin konfirmation. Familiemedlemmer kan huske og berette, at han som 68-årig i 1920 gjorde sig interessant ved at fjolle rundt som et lille barn. Bette Molbech blev han kaldt.
Han blev passet hele livet - først af sine forældre, og efter deres død af
sin søster Annaline Maria Petrea Molbech i lærerboligen i Lind. Det fortælles, at han om søndagen efter sin fars prædiken i kirken, gik rundt i
Hee og standsede folk, der ikke havde været i kirke. Over for dem kunne
han nu ord for ord gentage sin fars prædiken.
Fritz Poul Anton Molbech, (14. februar 1854 - 29. november 1854).
Annaline Maria Petrea Molbech, (20. april 1857 - 23. oktober 1920)
Side 69
Valdemar Molbech, (11. februar 1860 - 29. november 1863).
Amalia Pouline Molbech, (12. september 1861 - 8. maj 1862).
Caroline Louise Henriette Amalia Molbech
(26. februar 1867 - 24. april 1884).
- Mere om Johannes Carl Hieronymus Molbech på næste side
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Efterfølgende er fra en avisartikel. Ca. 1940

Pastor J.C. Molbech i Hee
af August F. Schmidt
I forrige Århundrede hørte Familien Molbech til en at vore Kulturslægter. Mest
kendt er Molbech’erne var Historikeren C. Molbech, der har efterladt sig et
overordentlig stort Forfatterskab. I nutiden er hans Søn Chr. K. Molbech velsagtens mere kendt idet han har oversat Dantes Guddommelige Komedie og skrevet
Skuespillet Ambrosius. En søn af ham O.C. Molbech, er kendt som Forfatter til
værdifulde Bøger om Indianerne.
En Broder til gamle C. Molbech var Carl Fr. Molbech (1785—l864), der var, titulær Professor og Lektor i Græsk og Litteratur ved Sorø Akademi Han var gift
med Cathrine Marie Schertner. I deres Ægteskab fødtes d 6. Juni 1816 en Søn,
der fik Navnet Johan Carl Hieronymus Molbech. Denne Søn blev Student fra
Frederiksborg Latinskole 1836 og i 1843 tog han Teologisk Embedseksamen
med 2. Karakter. Den 28. Juni 1843 blev han Lærer i Fakse i Sydsjælland og den
10. Oktbr. 1848 viedes han til sit Søskendebarn Amalie Pouline Hübner, født 26.
Decbr. 1820. Brylluppet fandt Sted I Hørlev. Hun var Datter al Amtstuefuldmægtig i Hillerød Hans Chr. Hübner og hustru Pouline Schertner.
Efter at have virket ved Skolevæsenet en række År søgte Johan C. H. Molbech
præstekald. Han blev kaldet til Stadil-Thim Pastorat den 8. Maj 1860 og blev ordineret i Stadil Kirke den 20. juni 1860, da Biskop Daugaard i Ribe mente, det
vilde være til Opbyggelse for Menigheden, om Ordinationen foregik der.
I Stadil-Thim Sogne virkede Pastor Molbech til 1868, da han dette Års 29.
Decbr. udnævntes til Præst for Hee-No Kald. Her forblev han Resten af sin Tid.
Det var ikke mindst ved J. C. H. Molbechs bestræbelser at No udskiltes fra Hee
Sogn ved kongelig Resolution af 30. marts 1878; i kommunal Henseende udskiltes det fra Forbindelsen med dette i 1911. Molbech var også ivrig for at få bygget
en Kirke i No, hvor der alt i Middelalderen havde ligget en Kirke. Den 1. April
(1. Påskedag) 1877 nedlagde Molbech Grundstenen til No Kirke, der med sit
Tårn, sine røde Mure og sin romanske Stil er en Pryd for. Egnen. No Kirkes Altermaleri (Christus på Korset) er udført al den betydelige Maler Jens HansenAarslev (1847— 1928), med hvem Molbech vekslede Breve, hvad man hen se
nærmere om i det store Værk, der i 1942 udkom om den talentfulde Maler, hvis
Levnedsløb desværre blev temmelig tragisk.
Pastor Molbech var en original Personlighed, I alle Henseender af den gamle
Skole og i politisk Henseende meget konservativ hvilket til Tider kunde fremkalde alvorlig Uoverensstemmelse mellem ham og Sognebeboerne, men desuagtet vedblev han at stå I et godt Forhold til dem og var almindelig afholdt. Der var
over Pastor Molbechs Skikkelse og Fremtræden noget, der henledte Tanken på
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de gamle Kæmper fra Sagatiden; han var Friluftsmand, hårdfør og stærk. Barsk
og streng kunde han være, men også vennesæl og mild. Han stod som Tilhænger
af det gamle regime skarpt fordømmende overfor den ny Tid med dens Frihedsideer, men var dog Ingenlunde uden forståelse for det bedste i Tiden. Der kunde
undertiden være noget stødende i Pastor Molbechs Forkyndelse men Folk, der
fik ham rigtig lært at kende, fik snart at mærke, et han havde et mildt og blidt
Sindelag. Han var tillige en trofast Embedsbroder, der aldrig svigtede ved Møder
og Sammenkomster..
Molbech gik af som præst den 30. Novbr. 1895. Han blev, som Pensionist boende i Hee, hvor han døde at Lungebetændelse den 30. april 1900. Hans Hustru var
gået bort den 2. november 1898.
I Fakse fødtes der den 20. april 1857 Molbech en Datter, der fik Navnet Marie
Petra Molbech. Hun kom senere i Hee til at kende den med hende jævnaldrende
Lærersøn Leonard Abel Pedersen, født 2. april 1857 i Hee, Søn af Peder Christian Pedersen (1821— 1895), der var Lærer i Hee 1847—1892, og Hustru Caroline Madsen Lund (1827— 1907).
Leonard Abel Pedersen tog Lærereksamen fra Skaarup Seminarium 1878. Han
blev derefter Hjælpelærer I Helligkilde i Thy og i Veflinge på Fyn. Den 25. April
1883 blev han gift med Marie Petra Molbech. Det nygifte Par fik deres Hjem i
Lind (Rind Sogn) ved Herning. Her var Leonard Pedersen i 1883 blevet kaldet til
Lærer og Kirkesanger. Hans Formand I Embedet var Jens Chr. Jensen Hasseriis,
Fader til Frode Hasseriis, der er Lærer ved Askov Højskole. Det var til en omtrent ny Skole, Leonard Pedersen og hans unge Hustru kunde flytte idet Lind fik
ny Skolebygning i 1881, — og senere I 1916.
Lærer Pedersen, der sang godt, døde i sit Embede den 15. marts 1923. Hans Hustru var død i oktober 1920.
En Søn at dette Lærerpar, Harald Molbech Pedersen, er Gaardejer i Holing. Hane
Hustru er Elisabeth Terkelsen, Datter af nu afd. Valgmenighedspræst Enevold
Terkelsen, Herning.
Da P. Storgaard Pedersen ingen Oplysninger giver i sin bog om Hind Herred
vedr. Pastor Molbech i Hee, har jeg ment, det kunde være passende at fremkomme med nogle Enkeltheder om denne Præst, hans Familieforbindelser og
nærmeste Efterslægt i Lind og Holing ved Herning.
August F. Schmidt
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Anton Molbech (7. februar 1821 – 5. januar 1853).
(Antons forældre side 49)
Født i Nakskov og blev som sin storebror student fra Frederiksborg lærde
skole (Hillerød). Anton var maler. Blev i København 12. november 1847
gift med
Caroline Wilhelmine Pedersen (12 december 1815 i Nysted, Maribo
Efter Antons tidlige død giftede Caroline Wilhelmine sig igen, og blev
kaldt fru Jensen af børnehjemsbørnene, når hun besøgte sin datter, der
var forstanderinde på Roskilde Børnehjem. Caroline var en fyldig - "svær"
- dame.
Deres børn:
Frederikke Maria Louise Henriette Molbech
(1848 - 1895).
side 74
Caroline Antonie Molbech,
(14. februar 1852 - 12. maj 1919).
Kaldet Antonie, født i Køge.
En beretning om Antonie på de følgende sider
Ugift, ingen børn
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DET GAMLE
HJEM
AF THORA BERTEL-HANSEN
BØRNEHJEM, opført År 1882, sådan står der på den lille hvide Plade dernede
på det gamle Hjem, som Pastor CARL TOLSTRUP var Stifteren af og Sjælen i;
en ædel, stout Skikkelse, som trods det, jeg kun var 4 År gl., da han tog mig op
på sin Skulder til Asylets Julefest. uudsletteligt står indprentet i min Hukommelse; ham skylder vi, at vort Hjem fik den private Karakter, som Opdragelsesan64

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

stalter ellers må savne. Ære være Mindet om ham, som den Forjættelsen opfyldes på: »Hvad I have gjort imod een af disse mine Små, det har I gjort imod mig.
Men rejste Pastor Tolstrup Børnehjemmet på privat Initiativ og Gaver og opholdt
det ved sådanne sammen med disse prægtige Roskilde-Borgere, som for os Børn
stod som særlig ophøjede Mennesker — Fru TOLSTRUP, Fru og Frk. STEFFENSEN, Boghandler FLENSBORG, Købmændene WILLUMSEN, ÅRESTRUP, SCHRAM, Frk. HEDEMANN og mange flere — så førte Frøken ANTONIE MOLBECH, vor »Plejemor« — det rette Navn — Hjemmet igennem
netop som Privathjem; dér kunde man med Rette sige som Englænderne, at vort
Hjem var vor Borg, hun var vel nok vort Værn, om nogen, der går i Mors Sted,
har været det. Plejemor begyndte ikke sammen med det nyoprettede Hjem, hvis
Begyndelse var oppe bag Banen; men efter at have »lært« inde på Ryesgades
Børnehjem i København hos Frk. HENRIETTE BECHMANN — de blev Venner for Livet, ugentlig vekslede de opmuntrende Breve, kom hun i Året - det var
dog vist 83 - til Roskilde og virkede der i 25 År. Hun lukkede ganske af bag sig
for Selskabelighedog Familieliv og ofrede fuldstændig sin Børneflok al sin Tid,
Evner og Interesse. Kun Plejemoders gamle Moder kom i Sommerferien, det
syntes vi var meget spændende, særlig når vi var oppe i Tordenvejr. Det var Reglen, at alle, som sov ovenpå, skulde stå op og komme nedenunder, og Fru JENSEN (hun var gift 2. Gang) måtte derfor også op og mødte der i Uldklokke, Natkappe og Nattrøje til vi Ungers udelte Fornøjelse. Hun kendetegnede for resten
en sådan Tordenvejrsnat Plejemoder som Hønen med Kyllingerne, da vi i vor
Angst krøb bag hende — og sådan var hun — beskærmende; dejligt at få et
Stykke Honningmad sådan en Nat. Vi havde selv Bier, og stor var vor Beundring
og Forundring, når Plejemoder med Hat og Bislør og lang Pibe i Munden tog
Honningen fra Bierne; men hvor så hun ud af Bistik — hun lukkéde sig altid inde nogle Timer efter den Bedrift, for hun var ganske ukendelig straks af Hævelse. En trofast Hjælper og Lærer havde hun i gamle Gartner MEJER, som boede
på Duebrødre Kloster, vi kaldte ham Bedstefader og holdt meget af den gamle
Mand; han døde en Nat under et voldsomt Tordenvejr, af et Hjerteslag eller af
Lynet er uopklaret.
Var det Slægten Molbech, der prægede Plejemoder — jeg ved det ikke, men en
Personlighed det var hun og af de betydelige.
Ukuelig Vilje og Energi, Pligttroskab, Orden, Sandhedskærlighed til det yderste
kendetegnede al hendes Færd, vi Børn syntes, hun var streng, men følte os trygge
under hendes Varetægt; først som voksne vurderede vi den Kærlighed, hun viste
os, og som vi Børn ikke havde forstået. Der skal jo næsten overmenneskelig
Kærlighed til for at favne en sådan Børneflok; men hvem, der har set hende pusle
et lille Barn, var klar over, at det var i omhyggelige Hænder. Der var Præcision
over Dagen. Op Kl. 630, øllebrød (med Klumper i) 730, derefter Morgenandagt,
så drog de skolesøgende Børn af 750, et Stykke Rugbrød med Fedt var Frokostpakken, 2 Retter god Mad Kl. 1215, Mælkebrød eller Bygvandgrød med Kommen Kl. 530, og så vankede der. ikke mere udover et Stykke Fedtebrød eller
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Honningmad til de »store«, som var oppe til Kl. 9. Søndag Eftermiddag fik vi
»Kaffe« og hjemmebagt Søndagskage, Kl. 530 Rugbrød og Sigtebrød sammenlagt med Smør og Mælk til; Juleaften fik vi Leverpostei imellem, og på vor Fødselsdag en Kop The og Smørrebrød, ellers blev der ikke gjort særlig Stads af den
udover lidt Småpresenter Kammeraterne imellem. Men Julefesten! Selv her i mit
eget Hjem synes jeg ikke, der er den Festglans over Juleaften som derhjemme
hos Plejemoder den Gang.
Plejemoder syntes nu, vi var mest uartige den Dag, åh, men hvor var den også
lang, og hun skulde bestandig igennem Spisestuen eller Legestuen, som den også
kaldtes, med disse Hemmeligheder skjult under Forklædet, ind i Dagligstuen,
hvor Juletræet stod. En kær Afbrydelse var de Besøg af den Tolstrupske Familie
eller Klostervognen, som bragte alle disse små Kærlighedsgaver, som skulde
lægges på Julebordet, der ikke var tildækket, hvorfor der blev kastet mangt et
stjålent øje hen til det, når vi syngende gik om Juletræet. - Risengrød og Steg fik
vi Kl. 12, den rigtige Fest begyndte Kl. 5, Lyset slukkedes i Spisestuen, vi tog
hinanden i Hånden og stod der musestille i Mørket, til Døren blev slået op til
Herligheden; så sang vi: »Velkommen igen Guds Engle små, og den Aften var vi
oppe til Kl. 10, en meget stor Begivenhed.
En anden stor Fest var Pastor Tolstrups Fødselsdag den 18. November, hvor det
adelige Jomfrukloster gav Festmiddagen; hvor blev der ikke kigget efter den
gamle Tjener JOHANNES med Trækvognen, og Glæden var stor, medens han
afleverede Risengrød, øl, Smør, Kanel, Sukker, Kalvesteg, brunede Kartofler,
Sauce og tilsidst 2 lange, hjemmebagte Sigtebrød. - Eller glemmer nogen af os
Skovturen pr. Høstvogn, hvor vi i Søndagspudsen allerede Kl. 10 kiggede efter
Vognen, der var bestilt til Kl. 2. Når den så endelig var der, blev maden først anbragt, den eneste Gang der var rigtig »levendes Smørrebrød med, Kaffe med Kage var ellers det traditionelle Traktement på vore Skovture pr. »Horns Herred«
den lille Damper, der løb mellem Roskilde, Gershøj, Selsø og anløb Boserup, ellers benyttede vi »Apostlenes Heste«.
---Så skulde Fru Jensen, Plejemoders Moder, have Plads, hun var meget svær, og
når hun endelig var kommet op i Vognen ved Kuskens Hjælp, var hele Flokken
ved at omkomme af Latter ved Bumpet ned i Halmen, som næsten begravede
hende. Der blev sunget på disse Ture, Plejemoder elskede Sang og Musik, Instrument havde vi ikke andet end det i Struben, og det s k u l d e også bruges, enten vi vilde eller ej. Plejemoder sagde altid, »ethvert Barn kan synge, blot det
vænnes dertil«. Lærer THIESEN var i flere År vor elskværdige Sanglærer om
Aftenen efter endt Skoletid; det var særlig flerstemmige Sange, der dyrkedes.
Sanglege var Plejemoder utrættelig til at lege med os om Søndagen og om Aftenen, når Skolebøgerne var lagt til Side.
—

Det var ikke underligt, at hun blev slidt op, for hvor arbejdede hun dog ikke! Det
kan jeg som var hendes Medhjælperinde i 3 År bevidne. Vi var to til tyve
Børn, hun var aldrig ledig, hun syede nyt, omforandrede brugt Tøj, som var Gaver, hun underviste de »store« i finere Håndarbejder om Søndagen, hun hørte
—

—
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Lektier. Om Sommeren lagde Bier og Have stærkt Beslag på hendes Kræfter, og
altid havde hun dog Tid til Underholdning og Leg. Vi glemmer bestemt ikke, når
hun læste Ambrosius eller Kong Reneés Datter, eller vi i Mørkningen sang –
sang - sang, og hun så pludselig kunde bryde af med »Hr. Premierløjtnant, jeg
melder! « Træt er hun bestemt gået i sin Seng men Råd til Hjælp udover Vasken
var der ikke, for spares skulde der, Budgettet skulde holdes indenfor 300 Kr. pr.
Måned, jeg husker, vi måtte bruge 13½ øre pr. Barn daglig.
Men Underskud kom der, og engang et stort på 1700 Kr., hvor der endogså var
Tale om at opløse Hjemmet, stor var Plejemoders Sorg; men Udveje fandtes som
så ofte før. - En af Plejemoders største Glæder var, da vore Børn kaldte hende
Mormor, hun elskede vore Små, og var, syntes vi, langt mildere mod dem end
os. Hendes Natur var »tre Skridt fra Livet, ikke omsværmet af Venne; men de
trofaste, hun havde, forstod at værdsætte hendes retlinede Personlighed.
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Marie Louise Molbech, (26. februar 1823 – 16. juni 1907)
(Marie Louises forældre side 49)
Født i Sorø, blev som sine 2 storebrødre student fra Frederiksborg lærde skole i Hillerød. Marie Louise blev lærerinde, hun havde sin nevø Hans Christian
Carl Frederik Anton Molbech på pension i 1860, hvor han også gik på Frederiksborg lærde skole. I 1860 boede
hun og hendes mand på Slotsgaden i
Hillerød i hendes forældres hjem. Senere flyttede Marie Louise og hendes
mand til Skovhuset ved Hellebæk, hvor
Marie Louise holdt sommerpensionat
og var meget tidlig fotograf. Marie
Louise blev 14. juni 1856 gift med
Frederich Gottfried Thomsen, (30.
april 1819 - 13. maj 1891)
Frederich
var maler,
Marie Louise Molbech, malt af Frederich
han var
Gottfried Thomsen, hendes mand.
født i Broager i Sønderjylland; hans far var malermester Philip Julius Thomsen. Efter at have været ved malerhåndværket i nogle år kom han
1839 ind på kunstakademiet og debuterede
allerede 1841 med «En Bulbider med sine
Hvalpe og en Støverhund» og «En Malkeplads», der begge blev købt af Christian VIII. Senere malede han for Frederik VII en
del hesteportrætter i Frederiksborg Stutten
og hørte i en række af år til de flittige udstillere; fra 1860-64 var dog hans virksomhed afbrudt af sindssyge. Frederich fleste og bedste arbejder er dyrestykker; et par genrekompositioner,
af hvilke «En sovende Kulhandlerske» var at se på Charlottenborg 1879,
samt nogle landskaber, han malede i de sidste år, han udstillede, er lidet
betydelige. Han døde i København 13. maj 1891 efter i en halv snes år
på grund af svagelighed ikke at have kunnet male synderligt.
Børn: Ægteskabet var barnløst, men Katrine Marie Wilhardt blev plejebarn i hjemmet, efter hendes egen fars pludselige død.
Katrine Marie Wilhardt (6. januar 1869 – 1940)Marie Wilhart var orgelspiller – ugift, uden børn.
68

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

Annaline Maria Petrea Molbech - kaldenavn Maria
(20. april 1857 - 23. oktober 1920).
(Marias forældre side 59)
Født i Fakse, var barn i Stadil og ung i Hee.
Selv om hendes mor fødte 12 børn, oplevede
Maria aldrig flere end 3 søskende, og da hendes far og mor døde, var der kun hende til at
tage sig af sin mentalt handicappede storebror Albert Villiam Molbech. Alle andre søskende var døde.
Man kan forestille sig teenage-pigen Maria i
landsbyen Hee gå og lægge mærke til de unge karle. Pigen fra det lærde hjem fandt måske helt naturligt den eneste anden i byen
med boglig baggrund: skolelærersønnen
Leonhard Abel Pedersen.
Ham giftede hun sig med d. 25. april 1883. Det foregik naturligvis i Hee
kirke, og far stod for vielsen. Men så var det også farvel til hjemmet i
Hee, Leonhard var lærer som sin far, han havde fået stilling som lærer i
Lind ved Herning d. 8. januar samme år, og teltpælene blev rykket op.

Her ses lærerfamilien i Lind: Maria og Leonhard med 6 børn. Den 7 og sidste Leonora bliver født i 1893, så billedet er sandsynligvis taget kort tid før. Skolen var indrettet med lærerbolig i den ene ende og undervisningslokale i den anden.

I Lind levede og arbejde Maria og Leonhard til de døde. Leonhard opnående at blive fejret på sit 40 års jubilæum som lærer ved Lind skole i
1923. Her fik de 7 børn. Næste side om Marias mand og børn.
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Leonhard Abel Pedersen, (2. april 1857 - 15. marts 1923)
Leonhard blev født i Hee og som Maria døde han i Lind og blev begravet
på Rind kirkegård.
Han var en meget populær lærer. Den lille bog:

Lind skole 1916-1991 Et stykke skolehistorie,

fortalt af Ove Pedersen har følgende om 25 års jubilæet i 1908:
Gaven var nemlig en smuk 7-årig dansk kørehest med smukt seletøj samt
en dejlig ponyvogn og dertil en større pengesum. Vognen var skænket af
en af jubilarens tidligere elever. Omtalen af jubilæumssammenkomsten
slutter således: "Sammenkomsten forløb på den fornøjeligste og smukkeste måde, og vidnede om den udelte tillid og agtelse, jubilaren nyder i sin
skolekreds, hvor nu ikke så få af hans tidligere elever er bosiddende
mænd og kvinder, der med glæde mindes den tid, da de sad på skolebænken og ned godt af Pedersens livlige og sunde undervisning".
Herning Folkeblad skriver i begyndelsen af januar 1923:

Jubilæum i Lind
Som tidligere meddelt kunne lærer L. A. Pedersen i år fejre sit 40 års jubilæum som lærer ved Lind skole og kirkesanger i Rind kirke, idet han
den 8. januar 1883 blev kaldet til embedet og siden uafbrudt har bestredet dette, - med undtagelse af det sidste år. Et skrantende helbred har
nemlig bevirket at lærer Pedersen for ca. et år siden måtte holde op at
undervise og siden har holdt vikar.
Lærer Pedersen kom som ganske ung lærer til Lind fra Fyn, og de første
år underviste han foruden i Lind 2 dage ugentlig i den gamle skole ved
Rind kirke. Han har gennem alle de mange år vundet sig en stor vennekreds både i sin egenskab som lærer og som privatmand, og som et bevis på hvor afholdt han er, havde distriktets beboere i går foranstaltet en
festlig sammenkomst i Lind forsamlingshus til ære for jubilaren og hans
familie.
Forsamlingshuset var af gamle elever ualmindeligt smukt pyntet, da den
store forsamling på ca. 160 mennesker ved 5½ tiden gik til de festligt
dækkede kaffeborde.
Sognerådsmedlem Mads Christensen, Lind indledede sammenkomsten
med bøn og udtalte derefter: En hjertelig tak skal i dag lyde til Dem læ70

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

rer Pedersen, fra os som gik i skole hos Dem og ligeledes vil vi takke fra
vore børn. Lærer Pedersen er en stor børneven, som har forstået at tage
såvel børn som voksne om hjerterne, hvilket vel nok er hovedårsagen til,
at han har opnået at fejre denne enestående festlighed i dag. En dybtfølt
tak kan vi aflægge for de svundne år, og jeg håber, denne tak vil finde
genklang i forsamlingen. (Forsamlingen rejser sig.) Lærer Pedersen holder jo også 40 års jubilæum som kirkesanger, og det har altid glædet
mig meget at høre hans udmærkede stemme, der særligt kom til sin ret,
før vi fik orglet. – Lærer Pedersens arbejdsevne er nu brudt, men vi vil
alle ønske ham en god og lys livsaften. Herren velsigne Dem lærer Pedersen og Deres familie.
Mads Christensen overrakte derefter jubilaren en større pengegave, indsamlet blandt distriktets beboere, samt en adresse.
Gående ud fra bogen om Chresten Kold talte derefter pastor Hansen,
Rind: Vorherre giver evnen til at påvirke mennesker, således at disse
hæves op fra det lave, og jeg tror at kunne sige med føje, at lærer Pedersen er i besiddelse af denne gave. Det er en lykkelig gave at have,
særlig for en lærer, da han derved påvirker de barnlige sjæle, der er under hans indflydelse til velsignelse for disse. Et træk jeg har lagt mærke
til ved lærer Pedersens skolegerning er dette, at han tager det levende
ord i sin tjeneste ved undervisningen; dette er den rigtige vej.
Jeg takker lærer Pedersen for den tid, vi har haft sammen og for hans
gave til at synge. Tak for den svundne tid og Guds velsignelse for Dem
og Deres familie.
Gårdmand Jens Merrild, Lind: Jeg vil udtale en dyb tak til lærer Pedersen
fra vort hjem. Når han nu er en opslidt mand så har vi jo her i Lind høstet frugterne af hans arbejde. I dag for 40 år siden sad jeg på lærer Pedersens skolebænk, og siden har mine 8 børn nydt hans undervisning.
Derfor vil jeg sige ham tak.
Gårdmand Erik Karstoft, Svendlund: Jeg må prise Pedersens praktiske
undervisning. Han kan altid få børnene til at interessere sig i denne ved
brug af det levende ord. Tak for Deres skolegerning og for den pietet og
alvor, hvormed De har udført kirketjenesten. Jeg vil også takke for, hvad
De har været udadtil i sognet. De har altid taget levende del i, hvad der
rørte sig i menigheds- og folkelivet, og jeg vil håbe, at det må blive Dem
beskåret længe at vedblive dermed.
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Fru Karen Marie Karstoft, Svendlund takkede i smukke ord lærer Pedersen for den tid hun gik i skole hos ham, og fremdrog adskillige minder fra
sin skoletid, især religionstimerne.
Mejeribestyrer Valdemar Pedersen, Vildbjerg: Tak for den smukke fest I
her har beredt for min fader og for os børn. Dette 40 års jubilæum danner afslutningen på min faders lærergerning og jeg vil kalde far en lykkelig mand. Lykkelig, for fordi han her har fået lov til at gøre sin gerning
her i denne befolkning, der altid har forstået at slutte kreds om ham, og
derfor takker både far og vi.
Sognefoged P. Fejerskov, Lind, takkede lærer Pedersen for alt godt i det
svundne tid og for det venskab der har holdt sig gennem de 40 år. ????
og fordragelighed; kom der noget imellem kunne P. altid glemme. Tak
for de stunder jeg og familien har tilbragt i hjemmet i Lind skole og for
din skolegerning over for mine børn. Tak for din smukke udførelse af de
kirkelige handlinger. Jeg vil ønske dig alt muligt godt, og at du må have
det lyst og lykkeligt i dine sidste dage. Hjerteligt tak.
Chr. Nielsen, Kundmose, mindedes sin skoletid i Lind skole og for religionstimerne.
Lærerinde frk. Amalie Pedersen, mindedes især hjemmet i den gamle
skole. Vi børn er i stor taknemmelighedsgæld til vort hjem og til vore naboer. Der har været glans over vore søndage i hjemmet, disse har altid
været festdage for os, og vi bevarer rige og lyse minder herom. Far og
mor har haft hjælp af mange gode hjem og naboer. Tak herfor og for
trofast venskab i de mange år.
Aug. Dinesen, Lind: Grundlaget for lærer Pedersens gerning er støbt i
hjemmet i Lind. Tak til l. P. for det samvær vi har haft med Deres hjem,
og tak til børnene.
Mejeribestyrer Jensen, Nørlund: Tak til Lindboerne for hvad de har gjort
mod min svigerfader og mod os. Tak til lærer P. for alt det gode jeg har
nydt i hans hjem. Tak for det alt sammen.
Søren Frandsen, Lind, fremdrog en del minder fra de første år l. P. var i
Lind.
Lærer Pedersen takkede herefter dybt bevæget: Der er i aften sagt så
mange smukke ord om mig og til mig, at jeg knap tør tro på dem. Når
jeg nu ser ud over forsamlingen her, er de fleste jo af mine gamle elever,
og jeg er inderlig glad ved at samles med jer. Tak for de mange år, jeg
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og familie har været her i Lind. Tak for gaven, som er blevet mig overrakt. Tak til sognerådene, skolekommissionerne og præsterne, der altid
har lades os lærere arbejde i frihed. Tak til de, som har pyntet salen her
og til børnene i Eders hjem; bring dem min hilsen. Jeg vil håbe, at den
gode ånd som altid har rådet i Lind skole fremdeles må vedblive at råde.
Tak alle sammen.

Deres børn:
Caroline Amalie Pedersen
(10. jan. 1884 - 23 mar. 1960) kaldenavn Amalie.
Arbejdede som lærer ved Elev skole (Lystrup, Århus) 1918 - 1946. Senere lærer ved Askov Højskole.
Dør ugift og uden børn. Begravet i Lind.
Johannes Molbech Pedersen
(1885 - 1918) side 75

Amalie Pedersen

Alma Pedersen
(26. maj 1886 -19. juni 1968) side 76

Carl Valdemar Molbech Pedersen (1888 - 1961) side 77
Helga Pedersen (1890 - 1927) Arbejdede som lærer ved Agerbæk (Fåborg). Dør ugift og uden børn
Harald Molbech Pedersen (1892 - 1956) side 79
Leonora Maria Pedersen (19. sep.1893 - 23. dec. 1959) Aldrig kaldet
andet end Nora. Bestyrer Tatol-forretning i Vildbjerg. Dør ugift og uden
børn. Begravet i Lind, Rind sogn.
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Frederikke Maria Louise Henriette Molbech
(11. oktober 1848 - 28. juni 1895).
(Frederikkes forældre side 63)
Født i Køge. Gift i 1873 med filologen Bendt Treschow Dahl.

Frederikke Maria Louise Henriette Molbech

Bendt Treschow Dahl

Bendt Treschow Dahl
(25. juli 1836 - 14. maj 1918)
Bendt var sprogmand. Han blev født i Hillerød, blev student 1856 og tog
filologisk-historisk embedseksamen 1868. Efter i nogle år at have virket
som privatlærer i Slagelse blev han 1872 ansat som organist i Korsør.
1883 blev han organist i Nakskov, men opgav denne stilling 1889 og opholdt sig siden i København. - Hans hovedinteresser var musik og sprog.
Af musikalske kompositioner, han har udgivet, kan nævnes «7 Sange
med Piano-akkompagnement» (1872).
På litterært område har hans interesse for de gamle veltalenhedslærere
affødt et par afhandlinger i tidsskriftet «Vor Ungdom» og har i hans øvrige produktion ligeledes sat frugt i hans vellykkede «Dansk Stillære»
(1889), en art fortsættelse af den i flere henseender fortjenstfulde og
selvstændige bog, han 1884 udgav under titel af «Bidrag til dansk Sætningslære».
Marie Louises og Bendts pige:
Agnete Frederikke Vilhelmine Antonia Dahl
(2. juli 1874 - 3. januar 1936).
Musiklærerinde. Dør ugift, ingen børn.
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Johannes Molbech Pedersen,
(26. februar 1885 - 26. november 1918).
(Johannes forældre side 69)
Johannes var tømrermester. Han døde alt for tidligt af Den spanske Syge på Herning sygehus og efterlod sig kone og tre små børn.
Martha Maria Sandahl, (19. december 1888 – )
Martha giftede sig igen 8. april 1926 med Valdemar Jensen
Johannes og Marthas børn:
Maria Molbech Pedersen (1914 -) side 80
Leonard Molbech (1916 -) side 81
Kristian Molbech (1917 -) side 82

Johannes Molbech Pedersen

Martha Maria Sandahl med Leonard
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Alma Pedersen, (26. maj 1886 - 19. juni 1968).
(Almas forældre side 69)

Alma blev gift 31. marts 1915 med
Peter Kristian Jensen,
(12. januar 1889 – 17. januar 1952).
Kaldet Kristian. Mejeribestyrer på Virkelyst mejeri
ved Ejstrupholm.
Deres børn:
Ragnhild Johanne Marie Jensen
(1918 - 2000) side 83
Ingrid Margrethe Jensen
(1919 - 1989) side 84

Peter Kristian Jensen

Hilda Agnethe Jensen (1922 -1984) side 84
Hans Richard Jensen (1923 -1979) side 86
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Carl Valdemar Molbech Pedersen,
(12. februar 1888 - 25. marts 1961). Kaldet Valdemar.
(Valdemars forældre side 69)
Valdemar blev mejeribestyrer i Vildbjerg.
Han var først på andre mejerier og på
mejeriskoler, men fra 1915 og 44 år
frem, var han bestyrer i Vildbjerg. Han
fejrede således - som sin far - 40 års jubilæum under stor festivitas. Han var
bestyrelsesmedlem i Hammerum herreds mejeristforening og Vildbjerg Andelsmejeri vandt mange sølvmedaljer og
adskillige bronzemedaljer i hans tid som
mejeribestyrer. Carl Valdemar gik af som mejeribestyrer i 1959 og afløstes af sønnen Leonhard Molbech, der fungerede til mejeriet blev nedlagt 1971. Carl Valdemar fungerede som mejeribestyrer i en god tid for
andelsmejerier, først efter han holdt op, begyndte nedgangstiderne for
de mange andelsmejerier landet over. Mælketankbilerne var taget i
brug, og mælken kunne transporteres over store afstande uden at forringes. Dermed svandt lønsomheden for de små andelsmejerier.

Vildbjerg Andelsmejeri
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Valdemar blev gift med
Ane Kirstine Iversen (23. november 1890 - 25. december 1983).

Kirstine var født i Maltbæk i Sønderjylland, og mødte Valdemar, da han
var på mejeriskole i landsdelen. Hun blev gift med ham 27. januar 1915.
Hun havde da allerede en datter Dagny Margrethe Molbech Pedersen
født uden for ægteskab. Dagny blev adopteret af Carl Valdemar. Senere
fødte Kirstine 5 andre børn. Hun levede 22 år efter Valdemars død, først
i et parcelhus, siden på De gamles Hjem i Vildbjerg.
Deres børn:
Dagny Margrethe Molbech Pedersen kaldet Daja.
(1913 - 1977). Side 90
Peder Leonhard Molbech (1915 - 1983). Leonhard blev døbt Peder
Leonhard Molbech Pedersen, men fik fjernet Pedersen ved en navneændring 2. april 1969. Leonhard afløste sin far som mejeribestyrer. Side
91
Erna Molbech Pedersen (1917 - 2000). Side 92
Johannes Molbech Pedersen kaldet Hejse. (1918 - 1997). Side 93
Anna Margrethe Molbech Pedersen kaldet Tulle (1920 - 2007).
Side 95
Marie Molbech Pedersen kaldet Ie (1922 - 2004). Side 96
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Harald Molbech Pedersen (23. januar 1892 - 17. maj 1956).
(Haralds forældre side 69)
Harald blev døbt i Rind kirke af sin morfar.
Elisabeth Terkelsen
(26. juni 1898 - 26. oktober 1963).
Elisabeth var datter af valgmenighedspræst Enevold Terkelsen.
Harald og Elisabeth blev gift i Herning 23. april 1923

Harald Molbech Pedersen

Elisabeth Terkelsen

Deres børn:
Else Molbech Pedersen
(1923 - 2004)
side 97
Agnes Molbech Pedersen
(1925 - 2005) side 98
Johannes Molbech
(1926 -) side 99
Svend Molbech
(1928 -) side 100
I sine unge dage spillede Harald fodbold på Linds fodboldhold. Her
i 1922. Harald er midt i bageste række, muligvis center forward.
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Maria Molbech Pedersen (7. april 1914 -) kaldet Bibs
(Maria forældre side 75)

gift med Ejner Bendtsen
Deres børn:
Per Bendtsen (1934 -) side 101
Tove Molbech Bendtsen (3. august 1936 - 20. februar 2000)
gift med
Uffe Nørgaard
(21. december 1933 – 25. august 2001)
Deres dreng:

Hans Christian Molbech
(17. juni 1976 -)
Hans Christian er
cand. mag. i Informationsvidenskab.

Hans Christian Molbech

Jørgen Molbech Bendtsen (7. oktober 1940 -) gift med
Lis Algren Christensen (14. september 1944 -)
Deres børn:

Claus Molbech Bendtsen (14. maj 1971 -)
Advokat, Ph.d.
Susanne Molbech Bendtsen (1973 -).
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Leonard Molbech (10. maj 1916 - 21. maj 1972)
(Leonards forældre side 75)
Født og opvokset i Kollund ved Herning. Uddannet frisør. Drev selvstændig forretning i Ikast, Skals og Bjerringbro. Solgte forretningen i
Bjerringbro i 1972. Meget sportsinteresseret og ivrig lystfisker.
Navneændring 2. juni 1962 fra Leonard Molbech Pedersen til Leonard
Molbech.
Gift 24. april 1938 med
Martha Marie Christensen (22. juni 1916 - 20. maj 1966)
Født og opvokset i Vive ved Hadsund. Arbejdede gennem mange år på
et ægpakkeri i Bjerringbro samtidig med hun var medhjælpende hustru
i Leonards frisørsalon.
Deres børn:
Johannes Molbech (1938 -) side 102
Benthe Molbech Pedersen (1944 -) side 103
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Kristian Molbech (27. november 1917 - 20. april 1992)
(Kristians forældre side 75)

Blev gift med Anny på Odense rådhus 17. april.1954
27. april 1981 tog Kristian navneændring fra Kristian Molbech Pedersen
til Kristian Molbech.
Anny Pedersen (2. januar 1930 - )
Anny har tidligere heddet Anny Johanne
Deres børn:
Finn Molbech (24. august 1958 - ) gift med
Lene Møjbæk (11. maj 1957 - )
Deres barn: Jacob Molbech (2. september 1990 - )
Steen Molbech (3. januar 1955 -) gift med
Shirley Kotiah (9. juli 1952 -)
Shirleys pige: Anne Kotiah (8. juli 1975 -)
Jytte Molbech (24. august 1958 -)
Levede tidligere sammen med Mohsen
Poorgholam, der er far til: Daniel Molbech (16. november 1988 -)
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Ragnhild Johanne Marie Jensen
(9. februar 1918 - 30. september 2000)
(Ragnhilds forældre side 76)

Svend Erling Godtfred Jensen (8. juli 1916 –)
Svend Erling og Ragnhild blev gift 31. marts 1940.
Deres børn:
Alice Jensen (1942 -) side 104
John Arnfalk Jensen (1947 -) side 105

83

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

Ingrid Margrethe Jensen (30. august 1919 - 1989)
(Ingrids forældre side 76)
Ingrid blev gift med Carl 18. september 1938.
Carl Christensen (19. december 1915 -)
Hun blev senere skilt og gift med Aksel Balle.
Ingrid og Carls børn:
Christian Christensen (1941 -)
Finn Christensen (1943 -) side 106
Lotte Christensen (1945 -)

Hilda Agnethe Jensen (20. august 1922 - 1984)
(Hildas forældre side 76)
gift med
Richard Fridthjof Søndergaard (25. oktober 1916 – 1980)
Deres drenge:
Roar Fridthjof Søndergaard (1946 -) side 85
Helge Fridthjof Søndergaard (1950 -)
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Roar Fridthjof Søndergaard (4. marts 1946 - )
(Roars forældre side 84)
Revisor og gift med Lise Højberg (14. oktober 1949 -)
deres børn:
Niels Søndergaard gift med Susanne Vassard.
Begge født 1971 . Deres børn:
Stine Søndergaard født 1998
Anna Søndergaard født 2001
Kristian Molbech Søndergaard født 1976
Jens Søndergaard født 1982
Lisbeth Søndergaard født 1984
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Hans RICHARD Jensen (25. december 1923 - april 1979)
(Richards forældre side 76)

Richard Jensen

Richard blev 4. januar 1958 på rådhuset i Silkeborg gift med
Gerda Hendrea Pedersen født 9. december 1934 i Them sogn.

Gerda Hendrea Pedersen

Richard og Gerdas piger:
Susanne Nygaard Jensen se side 87
Marianne Jensen se side 88
Hanne Nygaard Jensen se side 89
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Susanne Nygaard Jensen (1. januar 1960 - )
(Susannes forældre side 86)
Susanne er leder af kostforplejningen i Kolding kommune. Hun er gift
med Poul Boysen, og de har børnene:
Rune Boysen (26. juni 1986 -)
Thue Boysen (7. februar 1989 -)
Esben Boysen (2. marts 2000 -)
Familien bor i Christiansfeld.

Rune Boysen

Susanne Nygaard Jensen

Thue Boysen

Esben Boysen

Poul Boysen
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Marianne Jensen (26. januar 1962 -)
(Mariannes forældre side 86)
Marianne lever sammen med mand - Ulf Steen (21. maj 1959 -)
og børn i Norge.
Deres børn:
Lasse Muhle Steen Jensen (15. november 1991 -)
Siemen Muhle Steen Jensen (8. oktober 1994 -)

Lasse Muhle Steen Jensen
Marianne Jensen

Siemen Muhle Steen Jensen

Ulf Muhle Steen
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Hanne Nygaard Jensen (13.3 1963 -)
(Hannes forældre side 86)
Hanne lever sammen med sin mand –
Douglas Lopez – og børn i USA.
Deres børn:
Christian Lopez
Nicholas Lopez
Kathrine Lopez
Christian Lopez

Nicholas Lopez

Hanne Nygaard Jensen

Douglas Lopez

Kathrine Lopez
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Dagny Margrethe Molbech Pedersen
(1. januar 1913 - 25. november 1977). (Dagnys forældre side 77).
Dagny er født uden for ægteskab, men blev som 2-årig adopteret af
Carl Valdemar, da han giftede sig med Dagnys – den gang – enlige
mor. Hendes biologiske far var (sandsynligvis) købmand i Askov, Hans
Peder Thomsen.
Dagny (kaldenavn Daja) kom i huset i
København og havde flere forskellige
pladser i herskabshjem. Blev i 1941
gift med Valdemar, og bidrog siden til
husstandsøkonomien med forskellige
jobs: servering på værtshus, bagagedame på Hovedbanegården, kioskdame på Valby station. Alt sammen bidrog til en fornuftig økonomi, der bevirkede, at familien med to drenge i
1963 kunne flytte ind i et nybygget
parcelhus, hvortil familien selv havde
været medbyggere.

Valdemar Pedersen
(16. august 1913 - 21. april 1996).
Valde blev udlært bager i Fredericia
og fik arbejde som bager i Pandrup.
Arbejdsløsheden i 30'erne tilskyndede ham til at søge ind til fængselsvæsnet, hvor han sluttede med rang
af vagtmester, og hvorfra han lod sig
pensionere i 1975.
Valde havde tiltagende problemer
med slidgigt i anklerne, men intet
kunne holde ham fra hans haver.
Han passede ikke kun sin egen have,
men også andres - nogle for gammel
venskabs skyld, andre for at tjene
lidt ekstra.
Valdemar med sønnesønnen Jesper

Deres børn:
Ib Molbech (1943 -) side 107 Finn Molbech (1945 - 2006) side 108
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Peder Leonhard Molbech (7. juli 1915 - 3. november 1983).
Kaldet Leonhard.
(Leonhards forældre side 77)

Leonhard Molbech

Karen Margrethe Olesen (Grethe)

Leonhard blev uddannet mejerist hjemme i Vildbjerg, og efterfulgte sin
far Carl Valdemar som mejeribestyrer, da Carl Valdemar gik på pension.
Tiderne blev mere og mere ugunstige for de små andelsmejerier, og da
Vildbjerg andelsmejeri lukkede i 1971 åbnede Leonhard et mejeriudsalg
i Vildbjerg.
Leonhard og Grete blev gift 6. juni 1959.
Leonhard blev døbt Peder Leonhard Molbech Pedersen, men fik fjernet
Pedersen ved en navneændring 2. april 1969.
Karen Margrethe Olesen (17. december 1932 -25. april 2008)
Karen Margrethe er blevet kaldt Grethe i så mange år, at hun helt glemte sine rigtige fornavne.
Deres pige:
Anne Charlotte Molbech (1960 -) side 108

91

Carl Frederik Molbechs efterkommere.

Erna Molbech Pedersen (22. maj 1917 - 27. januar 2000).
(Ernas forældre side 77)
Erna blev gift med
Kristian Foldmand (16. februar 1912 - 23. december 1960)
Kristian var politibetjent og blev interneret af tyskerne under besættelsen. Han døde af følgesygdomme fra interneringen

Erna Molbech Pedersen

Kristian Foldmand

Deres børn:
Grethe Foldmand (1942 -) side 112
Lene Foldmand (22. juli 1946 -)
gift med
James Olaussen (2. oktober 1945 -)
Senere skilt igen.
Deres pige:
Camilla Olaussen
(1. april 1977 -)

Lene Foldmand 11 år
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Johannes Molbech Pedersen
(7. november 1918 - 10. november 1997). Kaldet Hejse.
(Hejses forældre side 77)
Udlært mejerist. Sammen med Mie selvstændig, bl.a. Strib Mejeri og
ismejeriet i Kolding. 1960 ønskede Mie og Johannes sig mere frihed –
ferie og søndag. Derfor ansat ved OMA margarine som depotindehaver,
senere Alfa. Weekender og ferier blev brugt i ind- og udland på camping. Senere blev det charterrejer, og som pensionist rejste han på mere udfordrende destinationer som Afrika, Sri Lanka, Thailand.
Alle dage stor interesse i havearbejde samt lystfiskeri som han især dyrkede i Egtved Å, hvor han sammen med ca.10 andre havde købt en del
jord med tilhørende å udelukkende med det formål, at kunne fiske. Som
pensionist begyndte han at spille bridge, som blev den helt store lidenskab, og blev hurtig kendt som en dygtig spiller. Brugte ferier og helligdage hvor han med gode venner tog på kombineret ferie- og bridgeturneringstur.
Signe Marie Hansen (15. april 1923 - 22. juni 1979) kaldet Mie
Udlært i manufakturhandel i Spjald.
Selvstændig sammen med Hejse, i margarinetiden regnskaber og telefonpasning og manglede der en chauffør en dag, var hun ikke bleg for
at køre margarine ud til købmænd og bagere.
Interesser: især familien og børnene. Dygtig til at sy, syede meget af
børnenes tøj selv.

Johannes Molbech Pedersen

Signe Marie Hansen
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Deres børn:
Søren Molbech Pedersen (1950 -) side 113
Lotte Molbech (4. april 1952-)

Lotte blev lærer i 1978. Tog til Langeland til Humble Centralskole sammen med sin forlovede, efter 3 år og skilsmisse tilbage til Kolding, hvor hun fik stilling på Kolding
Tekniske Skole. En del år hvor fritiden blev fyldt med
fagpolitisk- og faglig/pædagogisk arbejde. Senere især
tillægsuddannelsen som læselærer og dermed arbejdet
med de svage elever, der havde hendes interesse. Er for
få år siden blevet utrolig haveinteresseret, er bl.a. selvforsynende med økologiske grøntsager. Ellers læser hun
meget moderne litteratur, samt interesserer sig for ”alt
muligt med hænderne” lige fra strikning, pileflet, glaskunst, blomsterbinding mm.
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Anna Margrethe Molbech Pedersen
(9. april 1920 – 22. september 2007). Kaldet Tulle.
(Tulles forældre side 77)
gift med
Paul Edward Sorth (28. august 1922 - 25. april 1989)

Anna Margrethe Molbech Pedersen

Paul Edward Sorth

Tulle og Pouls børn:
Flemming Molbech Sorth (1949 -) side 114
Lone Merete Sorth (23. februar 1951)
gift med Peter Anderskou (19. juli 1950 -)

Lone Merete Sorth

Peter Anderskou

Michael Molbech Sorth

Michael Molbech Sorth (12. januar 1959 -)
gift med Vibeke Grønbech
(8. august 1960 -)
Deres barn: Olivia Grønbech Sorth
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Maria Molbech Pedersen (8. november 1922 - 1. april 2004)
(Ia’s forældre side 77) Kaldet Ia.

Maria Molbech Pedersen

Kaj Helge Stjernholm

Gift med købmand
Kaj Helge Stjernholm (31. august 1920 - 9. april 1995)
Deres børn:
Poul Erik Stjernholm (1943 -) side 115
Jette Stjernholm (1947 -) side 116
Carsten Stjernholm (30. juni 1949 – 21. marts 1989) gift med
Jane Klerke Christensen (28. januar 1950 -)
Deres børn:
Henrik Stjernholm
(28. april 1968 -)
Morten Stjernholm
(9. september 1973-)
Claus Stjernholm (30. december 1958 -)
Henrik Stjernholm
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Else Molbech Pedersen (29. september 1923 - 10. april 2004)

(Elses forældre side 79)
gift med
Jørgen Egon Nielsen (12. februar 1912 - 1983)
Elses adoptivbarn:
Birgitte Molbech Nielsen (6. maj 1958 -) Birgitte er sygehjælper
d. 3. juni 1978 gift med
Poul Knygberg (4. juli 1948 -)
Poul er oprindelig bager, men har i lang tid været livredder.
Deres børn:
Michael Molbech Knygberg (27. maj 1979 -)
Susanne Molbech Knygberg (15. marts 1982 -)
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Agnes Molbech Pedersen (4. februar 1925 - 23. april 2005)
(Agnes forældre side 79)
Gift med
Bengt Algot Sørensen (24. november 1927 – 11. maj 2008)
Dansk litteraturhistoriker og germanist ved
Odense Universitet
Deres børn:
Lars Algot Sørensen (1955 -)
Karen Elisabeth Algot Sørensen (1959 -)
Karens barn:
Selma Algot Sørensen (1994 -)
Lars Algot Sørensen

Kristine Algot Sørensen (8. august 1961 -)
Kristine er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium med diplomeksamen, 3 års studier i USA, solistklasse hos Milan Vitek, Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. Kristine Algot Sørensen var medlem af
Det Kongelige Kapel fra 1986 til 1998, sidste 8 år som 1.solospiller og
koncertmester. Siden 1998 har hun været meget aktiv som kammermusiker.
Kristine er gift med
Josef Swensen. Josef er født i New York og har været chefdirigent
for Scottish Chamber Orchestra siden 1996 og første gæstedirigent
for BBC National Orchestra of Wales siden 2000. Han har optrådt som
gæstedirigent med London Philharmonic, Los Angeles Philharmonic,
Oslo Philharmonic, Salzburg Festspiele, BBC Symphony Orchestra, St.
Louis Symphony, Göteborg Symfoniorkester, og The English National
Opera i London hvor han dirigerede en ny opsætning af Don Juan.
Mellem 1980-90 optrådte Joseph Swensen som violin-solist med
mange af verdens bedste orkestre, f.eks.: Cleveland Orchestra, Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic, Bavarian Radio Orchestra, og indspillet udelukkende for BMG Classics.
Kristines børn:
Jonathan (17. september 1996 -)
Nicholas (oktober 1999 -)
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Johannes Molbech (13. juli 1926 -)
(Johannes forældre side 79)
Overlærer, gift med
Vibeke Holflod Nielsen
(1. maj 1931 - 5. marts 1995)
Deres børn:
Lone Holflod Molbech (1. marts 1953 -) gift med
Henrik Madsen (3. februar 1959 -)
Deres børn:
Nanna Molbech Madsen
(27. december 1991 -)

Johannes

Lone Holflod Molbech

Søren Molbech Madsen
(14. marts 1993 -)
Kirsten Holflod Molbech
(10. november 1955 -) har været gift med
Niels Munkholm Jepsen
Deres børn:
Kirsten Holflod Molbech

Lærke Munkholm Molbech
(25. april 1986 -

Anne Munkholm Molbech
(2. juni 1989 -

Hanne Holflod Molbech
(16. april 1958 – 3. juni 1993) var gift med
Keld Thornvig Jensen
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Svend Molbech (28. oktober 1928 – )
(Svends forældre side 79)

Svend blev uddannet Cand. mag. i naturvidenskab. Han bor han med Bessie i Spanien.

Bessie Rodian (17. april 1935 – )

Deres børn:
Christian Rodian Molbech (16. september 1968 - )
Senior Maneger, IT security.
Bosiddende i Gloucestershire, England.
Christian lever sammen med: Billedkunstner
Karen Heiring Sørensen (17. februar 1962 - )
Peter Rodian Molbech (23. oktober 1974 - )
Peter er bygningskonstruktør, husbåde. Han lever sammen
med Bettina Saaby Nielsen (1. august 1977 – )
Deres børn:
Christoffer Saaby Rodian Molbech (30 marts 1999 - )
Nicholas Saaby Rodian Molbech (9 august 2003 - )
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Per Bendtsen (27. december 1934 –)
(Pers forældre side 80)
Gift med
Ruth
Deres børn:
Bo Bendtsen
Lars Molbech Bendtsen

Lars Molbech Bendtsen

Billedet herunder hører til familien Johannes Molbech på næste side.

Stående, fra venstre: Søren, Johannes og Benthe Molbech
siddende, fra venstre: Susanne m. Jonas, Jacob, Peter og Simon
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Johannes Molbech (31. august 1938 - )
(Johannes forældre side 81)
Født i Ikast og påbegyndt skolegang i Ikast.
Fra 1948 til 1960 boet i Bjerringbro. Elevuddannelse i Andelsbanken
Bjerringbro startet i 1954. Udover Bjerringbro været ansat i Randers,
Thorsø, Hammel og Kjellerup. Pensioneret efter 43 års ansættelse. I
dag (2004) skoleleder for LOF's afdeling i Hvorslev kommune. Bopæl:
Hammel.
Benthe Kjærgaard Jensen (16. januar 1945 -)
Født i Vorup ved Randers. Bankuddannet. Har siden 1969 arbejdet på
Tungelundsskolen i Thorsø som skolesekretær.
Deres børn:
Susanne Molbech (11. December 1966 - ) bankuddannet. Gift med
Renè Holdensgaard Danielsen (15. februar 1970 -)
Handelsuddannet
Deres børn:
Simon Molbech Danielsen (2. november 1995 - )
Jacob Molbech Danielsen (8. juni 1998 - )
Jonas Molbech Danielsen ( 24. november 2004 - )
Peter Molbech (18. oktober 1969 Arbejder inden for shipping i USA (2004). Gift med
Debra Dukesherrer (30. januar 1959 Personalechef på en uddannelsesinstitution i Orlando, Florida, USA
Søren Molbech (17. januar 1980 Studerer økonomi på Aarhus Universitet. (2004)
Ivrig atlet. Danmarksmester i 2006 i 1500 m løb.
På landsholdet i 2005 og 2006.
Billede af familien på foregående side.
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Benthe Molbech Pedersen (8. maj 1944 - )
(Benthes forældre side 81)
Gift med
Hans Jacob Rytter (16. juni 1937 - 18. marts 2006)
Deres børn:
Lone Molbech Rytter (12. juli 1967 - ) Lone er pædagog
Gift med
Sten Istvan Postas (1. juli 1965 - 1. september 2003)
Lone og Stens børn:
Steffen Rytter Postas (4. juli 1993 - )
Pernille Molbech Postas
(7. oktober 1995 - )
Lone gifter sig 5. august 2006 med Per Brink
(7. september 1962 -)
Per har eget firma "Brinks Chemdry", der beskæftiger sig
med tæppe- og møblerens.
Frank Rytter (2. marts 1970 - )
Franks dreng: Mikkel Rytter (16. juli 1996 - )
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Alice Jensen (30. april 1942 -) født i Smedebæk ved Ejstrupholm.
(Alices forældre side 83). Alice er pædagog.

Alice Andersen, døbt Jensen, ved tipoldefars mindesten på Hee kirkegård

Alice har været gift med
Leo Andersen (10. marts 1942 -) født i Haverslev
Deres adoptivbørn:
Jan Michael Seidenfaden (14. februar 1960 -) født i England
Gift med Elsebeth Andersen (14. juli 1958 - )
Deres dreng:
Frederik Fisker Seidenfaden (23. maj 1994 - )
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Rene Andersen (1963 - 1991)
Ole Andersen (2. august 1966 -) har været
Gift med Gitte (18. marts 1965 - )
Deres dreng: Kenneth Andersen (21. august 1988 - )
Mie Andersen (14. januar 1973 -) gift med
Per Holstrup (9. september 1968 - )
Deres pige: Cecilie Holstrup (29. december 1997 - )

John Arnfalk Jensen (30. oktober 1947 - )
(Johns forældre side 83)
John blev adopteret af Svend og Ragnhild. Han er gift med
Randi Christiansen (5. maj 1947 – )
Deres børn:
Marlene Arnfalk Jensen (8. juni 1974 –) gift med
Brian Engelbreth Olesen (30. november 1972 - )
Deres børn: Simon Olesen (12. marts 2000 - )
Maria Olesen (19. oktober 2001 - )
Rune Arnfalk Jensen (23. maj 1976 -) lever sammen med
Majbritt Kristensen (13. december 1978 - )
Deres pige: Naja (29. marts 2003 - )
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Finn Christensen (13.juli 1943 - )
(Finns forældre side 84)
gift med
Evelyn Jørgensen (1942 -) og Inge Knudsen (5. februar 1945 – )
Finns og Evelyns børn:
Charlotte Christensen (8. november 1963 -) gift med
Tommy Daugaard (1953 -)
Deres børn: Mia Daugaard (30. maj 1992 -) og
Rikke Daugaard (17. november 2000 - )

Jan Christensen (1966 -) lever sammen med
Marie Jacobsen (9. januar 1967 - )
Deres børn: Casper Christensen (11. marts 1990 - )
Anja Christensen (23. marts 1991 - )
Finns og Inges barn: Jacob Christensen (30. april 1979 - )
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Ib Molbech (4. september 1943 - )
(Ibs forældre side 90).

Ib blev student, soldat (sergent), rejseleder og lærer. Underviste i 30 år
på 3 forskellige folkeskoler, hvorefter arbejdslivet afsluttedes med 5 års
undervisning på Aalborg Handelsskole. Af interesser kan nævnes historie, astronomi, frimærkesamling, korsang og slægtsforskning. Ib er døbt
Ib Molbech Pedersen men ændrede i 1967 navn til Ib Molbech. Hanne
og Ib er siden 1973 bosat i Nordjylland ved Hammer bakker, hvor der
hver dag vandres lange ture med hunden.
De blev gift 20. juni 1972.
Hanne Jørgensen, (2. september 1946 - )
Hanne blev sproglig student, tjente til
studierne som rejseleder. Uddannet
cand. mag. i fransk og psykologi. Har
siden 1973 undervist på Brønderslev
Gymnasium og HF.
Interesser: Rejser, vandring, bøger,
kunst.
Deres søn: Jesper Molbech
(8. august 1972 - )
Jesper er student og arbejder på Sonofon som intern supporter. Ingen fast
partner og ingen børn.
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Finn Molbech (2. december 1945 – 29. november 2006)
(Finns forældre side 90)

navneændring til Molbech

Gik ud af mellemskolen i 1961, udlært
automekaniker. Værkstedschef i Cateringbranchen indtil 2000, hvor firmaet
lukkede. Har ind til 2006 været afdelingsleder for Airside Support i CPH. Senere efterlønner.
Blev i 1970 gift med Vibeke (Vibse). Bosat i Hvidovre igennem 36 år
Finns store passion var håndbold, som
han spillede igennem de sidste 45 år.
Han spillede i Fremad Valby, og havde
en stor del af vennekredsen fra klubben.
En anden stor interesse var rejser.
Finn blev døbt Finn Molbech Pedersen,
men har 1972 som sin bror foretaget

Vibeke Nielsen (12. oktober 1950-) kaldet Vibse.
Tog realeksamen og læste til tysk korrespondent. Har siden 1967 arbejdet hos Budde, Schou & Ostenfeld A/S (et patent- og varemærkebureau).
Interesser: Rejser, weekend- og cykelture med håndboldvennerne,
svømning, bøger, kunstudstillinger og
kulturarrangementer med kunstforeningen i Finns firma.
Deres datter:
Camilla Molbech side 109
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Camilla Molbech (15. oktober 1974 - )
Camillas forældre side 108

Camilla Molbech West

Peter og Camilla Molbech West

Blev færdig med HH i 1994. Uddannet indenfor kontor. Er efterfølgende
blevet erhvervssproglig korrespondent i engelsk og har læst personaleadministration.
Camilla blev d. 8. september 2007 gift med
Peter West (5. juni 1974 - ). Parret kalder sig Molbech West. Begge er
ansat hos Microsoft.
Deres dreng: Oscar Molbech West (8. maj 2008 - )
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Anne Charlotte Molbech (31. januar 1960 -) kaldet Buller.
(Bullers forældre side 91)
Anne Charlotte Molbech, er aldrig blevet kaldt andet end Buller, et kælenavn som Leonhard fandt på kort efter fødslen. Buller blev nysproglig
student fra Herning gymnasium i 78, og startede umiddelbart efter på
Århus Tandlægehøjskole. Supplerede studiet med ½ års ophold på
amerikansk tandlægehøjskole i 82 som udvekslingsstudent, og blev
færdig i januar 84.
Hun blev ansat fuldtids i Ulfborg i Vestjylland straks efter eksamen og
arbejdede her som travl tandlæge i 15 år, inden hun valgte at søge nye
udfordringer i en stor klinik i Holstebro. Sammen har Peter og Buller 2
børn, Sebastian og Linnea, som begge er vandhunde ligesom forældrene.

Anne Charlotte Molbech

Peter Marcus Støttrup Hansen

Peter Marcus Støttrup Hansen (15. april 1956 - )
Peter er uddannet på Århus universitet med fagene matematik og
astronomi, og begyndte umiddelbart efter studie og pædagogikum på
Paderup amtsgymnasium ved Randers. Efter nogle år i Randers blev
han ansat på Lemvig gymnasium, hvor han har været siden. Ud over
undervisning i matematik, naturfag og astronomi, er han også ansvarlig
for skolens computernetværk. Han har udgivet flere bøger om IT på
blandt andet teknisk forlag, men det har ligget lidt stille de senere år.
Han deltager også i en amtslig support og udviklingsenhed for styrkelse
af skolernes brug af IT i undervisningen. Fritiden går med familien, cykling, windsurfing, madlavning og svømning.
Deres børn:
Sebastian Molbech Hansen (22. juli 1991 – ) og
Linnea Molbech Hansen (15. december 1993 - )
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Sebastian Molbech Hansen

Linnea Molbech Hansen

Sebastian spiller håndbold og Linnea dyrker også badminton, gymnastik,
keyboardspil foruden deres fælles hobby konkurrencesvømning.
Om vinteren har familien en fælles lidenskab: den årlige skiferie som
helst skal tilbringes med gode venner i de franske eller italienske alper.
Desværre er ungerne ved at overhale forældrene ned ad de sorte pukkelpister. Om sommeren tager hele familien gerne en cykeltur, ofte ud i
de lokale skove for at plukke svampe. Men alle friweek-end´er de sidste
års tid er gået med at bygge sommerhus i Klitmøller (Danmarks bedste
surf-spot) sammen med et vennepar, så der også fremover bliver gode
muligheder for at bølge- og windsurfe for hele familien.
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Grethe Foldmand (2. august 1942 - )
(Grethes forældre side 92)

Grethe Foldmand 14 år

1. ægteskab med John Pedersen (6. august 1942 - )
10. august 1991 gift med Sven Erik Olsen
Grethe og Johns pige:
Charlotte Foldmand (26. marts 1965 -)
Charlotte blev 11. november 2006 gift med
Tage Petersen (5. marts 1965 -)
Charlotte og Tages børn:
Theis Grønbech Petersen (23. december 1994 - )
Andreas Grønbech Petersen (6. maj 1997 - )
Jens Grønbech Petersen (6. oktober 1999 - )
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Søren Molbech Pedersen (26. januar 1950 -)
(Sørens forældre side 93)

I 1. ægteskab med Birthe Pia Lunding (8. juni 1950 -) blev født:
Sanne Louise Molbech Pedersen (1972 -)
gift med Greg Mc Phiel (4. december 1971 -)
Deres pige:
Maisy Louise
Molbech Mc Phiel
(27. april 2004 -)

Maisy
Greg og Sanne

I 2. ægteskab indgået 31. maj 1997
med Susanne Lebech blev født:
Christopher Molbech Pedersen
(24. juni 1988 -)
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Flemming Molbech Sorth (25. september 1949 - )
(Flemmings forældre side 95)
Retsassessor
gift 1. gang med Birgitte Johansen
(8. september 1951 - )
Flemming og Birgittes drenge:
Kristian Molbech Sorth
(20. november 1975 - )

Birgitte

Kristoffer Molbech Sorth
(4. oktober 1979 - )
gift 2. gang med Lis Helle (25. sep.1949 - )

Kristian

Flemming og Lis Helles dreng:
Viktor Emil Molbech Sorth
(14. juli 1992 - )

Kristoffer

Viktor Emil
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Poul Erik Stjernholm (18. oktober 1943 -) kaldet Polle
(Polles forældre side 96)

gift med
Lone Pauli (18. juni 1946 - 25. maj 1998)
Deres børn:
Simon Stjernholm Pedersen (7. marts 1973 - )
Martin Stjernholm Pedersen (15. marts 1985 - )
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Jette Stjernholm (16. maj 1947 - )
(Jettes forældre side 96)
Jette har været gift med
Bent Petersen (24. august 1943 -) og
Jørn Bøtcher Jensen
(24. november 1956 - 3. juni 2003)
Jettes og Bents piger:

Jette

Helle Stjernholm (19. maj 1972 - )
og
Tine Stjernholm (10. juli 1976 – )
Født og opvokset i Vejle (og omegn). Blev handels student fra
Vejle handelsskole 1997. Arbejdede siden da i storesøsters
brugskunst firma (Stjernholm-Teller Design engros) i 5 år. Påbegyndte august 2002 markedsføringsøkonom studiet i Horsens.
Tine og Casper blev gift 16. august 2003.
Casper Søsted (7. maj 1975 - )
Tine og Casper

Født og opvokset i Give. Udlært
tømrer maj 1996, aftjente derefter
sin værnepligt på Hvorup kasserne,
Nørre Sundby, startede derefter på bygnings ingeniørstudiet i
Horsens 1997 og blev færdig 2002. Har siden da arbejdet som
ingeniør og projektleder hos Rådgivende Ingeniørfirma
Hundsbæk og Henriksen, Horsens.
Tine og Casper har siden 1. maj 2003 boet i Horsens.
Deres dreng:
Thorbjørn Stjernholm Søsted
(17. februar 2005 - )

Thorbjørn
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Emilie Otilie Molbech (25. august 1793 - 20. juni 1878)
(Emilies Forældre side 22)
Fik en datter uden for ægteskab i 1817. Udlagt barnefader var: Afskediget premierløjtnant Ole Christian Wulf, ved Prinds Ferdinants Dragoner.
Stor skandale i familien. Efter fødslen blev Emilie sendt til Jylland for at
få sin ’dårlige’ omgangskreds og skandalen lidt på afstand.
Hendes bror Carl Frederik optog derefter Emilie i sit hjem i Nakskov et
år, men hun kunne ikke så let tæmmes, og giftede sig med en fattig
husmand og fisker Niels Rasmussen i Sivested ved Kolindsund i Jylland.
Hun blev glemt af familien. Da Emilies sognepræst skrev til hendes bror
Christian og berettede om Emilies fattige kår og opfordrede Christian til
at støtte hende økonomisk, svarede Christian:

”Hvad skal der blive af dette, af al qvindelig Undseelse forladte Fruentimmer?...Hvad jeg kan understøtte min familie med, bør jeg dog langt
snarere anvende på min ulykkelige Broder, end på et Fruentimmer, hos
hvem ingen lære frugter, end ikke de sørgeligste Erfaringer”.

Ved folketællingen i 1845 opgav hun sit navn til Emilie von Molbek.
Emilie og Niels Rasmussen levede ugift sammen og fik Nicolai og Lovise,
men 10. november 1833 blev de gift i Tøstrup sogn, Djursland. 3 dage
senere fødtes Juliane.
Niels Rasmussen (17. juni 1805 - 27. august 1881).
Niels var soldat, husmand, fisker, snedker, tømmermand og hjulmand. Niels antog Ravnholt som slægtsnavn eller efternavn. Han var
født i Tiset sogn sydvest for Århus. Her ligger en landsby med navnet
Ravnholt.
Emilie og Ole Christian Wulfs pige:
Olavia Sophie Frederiche Christine Molbech
kaldet Sofie.
(17. juli 1817 - 14. november 1844).
Sofie bliver sat i pleje hos Ole og Bodil Sørensen i Pedersborg ved Sorø. Hun kan findes som plejedatter der
ved folketællingen 1834. Ved folketællingen 1840 er hun
tjenestepige hos en høker i København.
Sofie bliver 20. september 1844 gift med
Andreas Christian Heckel.
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En måned efter føder hun deres pige:
Mariane Sophie Heckel
(22. oktober 1844 - 10. april 1845).
Fødslen har været for hård for Sofie - hun dør 3 uger senere. Den nyfødte bliver kun 5 måneder gammel.
Emilies og Niels’ børn:
Nicolai Anton Rasmussen (1828 - 1913) side 119
Lovise Jensine Rasmussen
(16. juni 1831 - 7. april 1837).
Juliane Nielsdatter Rasmussen
(13. november 1833 - 30. april 1837).
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Nicolai Anton Rasmussen (17. december 1828 - 13. marts 1913)
(Nicolais forældre side 117)
Døbt 27. januar 1829 i Nimtofte kirke.
Nicolai antager også familienavnet Ravnholt som sin far. Navnet staves
på forskellige måder: Raunholt, Ravnholdt.
Nicolai bliver 18. marts 1860 gift med
Ane Margrethe Sørensen (7. januar 1830 - 21. april 1912)
Bosætter sig i Stabrand. Senere vender familien tilbage til Sivested
Deres børn:
Niels Rasmussen (29. marts 1860 -) side 120
Emilia Marie Rasmussen
(16. juli 1862 - 26. april 1924) ugift - ingen børn
Søren Peder Rasmussen (9. marts 1866 - )
muligvis emigreret til USA i 1890
Johan Christian Molbek Rasmussen
(1869 - 1948) side 121
Jensine Margrethe Rasmussen
(1872 - 1952) side 122
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Niels Rasmussen (29. maj 1860 – 30. oktober 1941)
(Niels forældre side 119)

Niels

Havde en skotøjsforretning i Middelfart.
Gift 23. maj 1899 med
Karen Marie Mathiesen
(2. oktober 1869 – 19. april 1938)

Karen

Niels og Karens børn:
Antonius Mathias Rasmussen (1901-1989)
kaldet Matthias, var ugift. Han overtog farens skotøjsforretning i Middelfart.
Anna Rasmussen
(1904-1996) var ugift.
Hun var organist i Middelfart.
Johannes Molbech Rasmussen
(1910-1999) side 123

Mathias
Anna Rasmussen
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Johan Christian Molbek Rasmussen (8. maj 1869 - 5. februar 1948)
(Johans forældre side 119)
Johan bliver døbt Johan Christian Molbek Rasmussen. De første 3 navne
Johan Christian Molbech er identiske med oldefars (professoren i Sorø)
navne, og det er nærliggende at tro, at den lilles farmor, Emilie Molbech, der endnu levede, har påvirket forældrene til navnet. Selv om
Emilie var afskrevet af Molbech-familien, havde hun åbenbart ikke afskrevet den. Noget andet er, at Emilie sikkert aldrig havde været særlig
boglig. Molbech-navnet kunne hun ikke stave rigtigt, det blev altid kun
til Molbek.
Johan tager d. 22. februar 1906 navneændring til Johan Christian Molbech.
Johan bliver i 1907 gift med
Jensine Jensen Greve (10. januar 1880 - 25. august 1954)

Deres børn:

Jensine og Johan

Gudrun Molbech (1908 - 2003) side 124
Thorvald Molbech (1910 - 1966) side 125
Frederik Greve Molbech (1915 - 1959) side 124
Gerda Molbech (1922 -) side 126
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Jensine Margrethe Rasmussen
(19. juni 1872 - 26. juni 1952)
kaldet Margrethe
(Margrethes forældre side 119)
Margrethe og Andreas lærte hinanden at kende på soldaterhjemmet i
Gothersgade, København. Margrethe var køkkendame og Andreas
var soldatermissionær.
De blev gift 5. maj 1911.
Andreas Frederik Kühle
(5. juli 1877 - 4. juni 1943)
Født i Rødkjærsbro. Faderen Cai
Ludvig stationsforstander og 3
brødre blev stationsforstandere,
men Andreas var mere til gartneriet. Værnepligt 1898 i Vinterbissernes Bataljon i Aarhus. Var 19001901 på ophold i England og arbejdede på forskellige gartnerier og
blomsterforretninger. Især The Royal Arcade i Old Bond Street blev
husket. Han kom også i KFUM i Percy Street og "Dér følte man sig
hjemme, dér hentede man mod og ny kraft..." Hjemvendt 25-årig begyndte han i KFUM´s soldatermission i Gothersgade 115. Der blev han
til sin død. Afbrudt af soldaterhjemslederstilling i Aarhus 1908-10 - og et
utal af rejser, der bragte ham rundt til alle kaserner og til især Støttekredsene: "Soldaternes venner". Prædikede jævnligt også i kirker og
missionshuse. Fik fortjenstmedalje af Chr. X. Død af hjerteanfald - fik
det første i 1942.
Deres børn: Rigmor Kühle side 127
Svend Aage van der Aa Kühle side 128

Margrethe

Margrethe og Andreas
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Johannes Molbech Rasmussen
(26. november 1910 - 1. februar 1999)
(Johannes forældre side 120)

Johannes

Monika

Gift med Monika 4. oktober 1937.
Navneændring til Johannes Molbeck 30. september 1948. Johannes
var på det tidspunkt bosat i Sverige og svenskerne ville ikke godtage
stavemåden Molbech.
Johannes var bl.a. operasanger og rejsearrangør. Familien udvandrede
og bosatte sig i Spanien i 1960.
Ruth Ingrid MONIKA Cöster (27. marts 1914 - )
Monika er svensk født. Malmø. Er kort før sin 94. fødselsdag frisk og rørig, og har netop fået fornyet sit kørekort.
Deres barn:

Peter JONAS Molbeck Rasmussen
(7. september 1946 -) side 129
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Gudrun Molbech (26. august 1908 - 2003)
(Gudruns forældre side 121)
Gudrun blev 14. marts 1935 gift med
Harald Andreas Gotfred Pedersen (14. april 1906 – )
Harald var landmand.
Deres børn:
Hanne Pedersen (27. april 1943 - )
Hanne blev gift med Regner d. 29. maj 1965
Hanne og Regner er/var landmænd
Regner Pedersen (3. maj 1940 – )
Deres børn:
Jane Molbech Pedersen (1966 - )
Per Molbech Pedersen (1968 - )
Bent Molbech Pedersen
Helge Pedersen (1948 -)

Frederik Greve Molbech (7. januar 1915 - 25. maj 1959)
(Frederiks forældre side 121)
Frederik blev gift med
Anne Marie Katrine Meldgaard Hansen (31. august 1918 – )
Deres dreng:
Karl Erik Molbech (23. maj 1947 - )
Karl er repræsentant og var/er gift med
Ingrid Christensen og Lisbeth Hesselaa
Karl og Ingrids barn:
Chanette Molbech (25. august 1968 - )
Karl og Lisbeths børn:
Charlotte Greve Molbech (1979 -)
Michael Greve Molbech
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Thorvald Molbech (17. oktober 1910 - 16. maj 1966)
(Thorvalds forældre side 121)
Thorvald var handelsmand. Han blev gift 18. november 1938 med
Anna Margrethe Christensen (25. oktober 1915 - )
Deres børn:
Kurt Jens Christian Molbech (1937 - 2002) side 131
Birgit Elisabeth Molbech (1940 -) side 132
Poul Erik Molbech (12. marts 1943 -) Bager.
Gift 29. september 1975 med
Benthe Lundgren (7. august 1952 -) ingen børn.
Karsten Molbech (1. april 1945 -) Maler.
Gift 22. februar 1975 med
Else Margrethe Zacher Sørensen (17. maj 1955 - )
Sygeplejerske.
Deres børn:
Charlotte Zacher Molbech (10. januar 1979 - )
Henrik Zacher Molbech (17. december 1980 - )
Simon Zacher Molbech (29. maj 1984 - )
Gunder Molbech (29. oktober 1946 -) gift 18. juli 1981 med
Bente Christensen (19. maj 1955 - ).
Gunder ejer Motor-centrum, der er et automobilværksted og autoriseret Skoda-forhandler og -reparatør.
Deres børn:
Morten Molbech (7. april 1981
Jacob Molbech (9. okt. 1983
Casper Molbech (22. maj 1984

Charlotte Zacher
Molbech

Henrik Zacher
Molbech
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Gerda Molbech (5. februar 1922 - )
(Gerdas forældre side 121)

Gerda er syerske og blev gift med Johannes d. 8. maj 1944
Johannes Juel Larsen (6. juni 1916 – januar 1975)
Deres børn:
Kaj Molbech Larsen (1945 - 1977) gift med
Lisbeth Sørensen. De fik ikke børn.

1Kaj og Lisbeth

Svend Molbech Larsen (22. august 1947 -) side 133
Leif Molbech Larsen (1956 –) side 134
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Rigmor Kühle (17. august 1912 - )
(Rigmors forældre side 122)

Rigmor Kühle

Viktor Johannes Due-Hansen

Rigmor blev gift med Johannes d. 20. marts 1941
Viktor Johannes Due-Hansen (- 1990) kaldet Johannes.
Johannes var sognepræst i Kregme
Deres børn:
Henning Due-Hansen (20. april 1942 –)
Lektor. Henning blev 4. februar 1968 gift med
Kirsten Krüger-Henriksen
og 30. oktober 1987 med
Vinni Merete Gaarn-Larsen
(17. januar 1942 - )
Henning Due-Hansen

Henning og Kirstens børn:
Eva Due-Hansen (1968 -)
Mette Due-Hansen (1972 -)
Bent Andreas Due-Hansen (19. marts 1946 – )
blev 8. juli 1973 gift med Lene Dumst'rei.
Blev senere gift med Ingelise Due
Bent og Lenes børn:
Rasmus Due-Hansen (4. september 1978 - )
Simon Due-Hansen (24. januar 1978 -)
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Svend Aage van der Aa Kühle (20. juni 1916 - 20. oktober 1988)
(Svend Aages forældre side 122)
Skolegang Østersøgade skole og gymnasium.
Cand. theol. Ordineret i Københavns domkirke, præst i Holte/Søllerød
1942-1946. Generalsekretær Københavns Indre Mission, Bethesda
1946-49. Sognepræst Sejerslev pastorat 1949-1960. Sundby sogn,
Amager 1960-1970. Ålholm kirke 1970-1976. Pens. Involveret i Unge
Hjem, redaktør af Børnebladet
Aage blev gift 8. maj 1942 med
Else Elise Vyff (26. april 1919 – 9. juni 2003) født i Kina.

Svend Aage van der Aa Kühle

Else Elise Vyff

Deres børn:
Andreas Sejer van der Aa Kühle (28. marts 1943-) side 135
Ebbe Johannes van der Aa Kühle (17. juni 1945 -) side 136
Paul Christian van der Aa Kühle (1947 -) side 137
Johannes Steffen van der Aa Kühle (1951 -) side 141
Edith Margrethe van der Aa Kühle (1955 -) side 142
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Peter JONAS MOLBECK Rasmussen (7. september 1946 – )
Kaldet Jonas (Jonas forældre side 123)
Jonas er født i Sverige, hvortil familien rejse ved krigsudbruddet i 1940.
Jonas' far Johannes fik i 1948 ændret slægtsnavnet, således, at familien
derefter bruger Molbeck som slægtsnavn. Navneændringen foregik i
Sverige, og der krævede man at navnet skulle ende på -ck og ikke -ch!
Jonas er musiker og underviser i musik. Bosat i Spanien, og Jonas taler
naturligvis flydende spansk og derudover dansk, svensk og engelsk
(hans kone Susan er englænder). Deres 2 børn er også flersprogede.
Susan May Blyth
Susan er født i England og behersker som resten af familien både
dansk, svensk, engelsk og spansk flydende. Hun arbejder som tolk. Susan og Jonas blev gift 22. december 1972.

Jonas Molbeck

Susan May Blyth

Jensigne og Markus på næste side.
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Deres børn:
Annah JENSIGNE Molbeck (2. november 1972 – )
Markus Aurelius Hallbjörn Molbeck (9. august 1980 - )

Jensigne Molbeck

Markus Molbeck

130

Emilie Molbechs efterkommere

Kurt Jens Christian Molbech (8. august 1937 - 17. maj 2002)
(Kurts forældre side 125)
Kurt var mekaniker.
Han blev gift med Bente 23. marts 1963
Bente Winther (26. april 1942 – )
Deres børn:
Kim Winther Molbech
(3. september 1963 - 15. september 1993)
Gert Winther Molbech (5. september 1964 - )
Gerts børn:
Kevin Molbech (1992 - )
Chris Molbech (1993 - )
Frida Molbech (1999 - )
Helle Winther Molbech (1. juli 1969 – )
gift med Allan Laursen (1968 – )
Deres børn:
Simone Molbech (1995 - )
Katrine Molbech (1998 - )
Andreas Molbech (2001 - )
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Birgit Elisabeth Molbech (15. august 1940 - )
(Birgits forældre side 125)
Birgit og Poul Erik bliver gift 18. november 1961.
De har haft en manufakturforretning i Mørke. Birgit blev gift med
Poul Erik Jensen (22. maj 1940 - )
Deres børn:
Lone Molbech Jensen (24. januar 1963 – )
30. maj 1987 bliver Lone gift med
Bo Høje Christensen (1957 -)
Deres børn:
Rasmus Molbech Christensen (1988 -)
Simon Molbech Christensen (1992 -)
Mathias Molbech Christensen (1994 -)
Christina Molbech Christensen (1994 -)
Tina Molbech Jensen (26. januar 1967 –)
Bliver gift med
Niels Jørgen Sørensen (1963 – )
Deres børn:
Pernille Molbech Sørensen (1989 -)
Ditte Molbech Sørensen (1993 -)
Mikkel Molbech Sørensen (1996 -)
Peter Molbech Jensen (10. januar 1972 – )
Bliver gift med Rikke Nielsen
Deres børn:
Sofie Molbech Jensen (1998 -)
Malthe Molbech Jensen (2001 -)
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Svend Molbech Larsen
(22. august 1947 -)
(Svends forældre side 126)
Svend er revisor
Svend blev gift med Inge Eskildsen i
1974
Deres børn:

Svend Molbech Larsen

Jesper Juel Larsen (1975 -)
Janne Juel Larsen gift
18. september 2004 med
Jesper Wedel Bruerberg
Deres dreng:
Tue Eskildsen

Inge Eskildsen

Jesper Wedel Bruerberg

Jesper Juel Larsen

Tue Eskildsen
Janne Juel Larsen
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Leif Molbech Larsen (13. august 1956 – )
(Leifs forældre side 126)
Leif er EDB-programmør og meget bridgeinteresseret.

gift med: Randi Jensen og
Annette Irene Hansen (1956 -)
Leifs og Randis børn:
Frank Molbech Larsen (14. maj 1987 - )
Efter folkeskolen har Frank gået på ungdomsskole, efterskole og teknisk skole. Frank er digter. Hans digt
"Klovnen Frede" blev udsendt i 'M gasin'
5. september 2006.
Frank

Kinnie Molbech Larsen
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Andreas Sejer van der Aa Kühle (23. marts 1943 - )
(Andreas forældre side 128)
Andreas er aktuar, matematisk direktør PFA. Siden 2003
pensionist. Han blev 3. august 1968 gift med
Kirsten Jane Christensen (2. maj 1949 - ).
Kirsten er psykolog
Deres børn:
Charlotte Elisabeth Kühle (15. april 1969 –)
Pædagog. Gift med ingeniør
Jakob Kramhøft
Deres børn:
Jens Daniel Kramhøft (10. oktober 1998 - )
Jonatan Sejr Kramhøft (26. juni 2002 - )
Morten Peter Kühle (15. april 1971 –) Projektingeniør
gift med lærer Marianne Kaspersen
Deres børn:
Amalie Mathilde Kühle (18. juli 1999 - )
Marius Emil Kühle (8. oktober 2001 - )
Albert Kühle (29. marts 2005 - )
Mathias Alexander Kühle (31. oktober 1986 - )
Stud datafagtekniker.
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Ebbe Johannes van der Aa Kühle (17. juni 1945 - )
(Ebbes forældre side 128)
Lektor Skive Gymnasium i Historie og Matematik. Skrevet adskillige lærebøger i Historie. Gift 6. august 1967 med Kirsten, der er specialpædagog .

Ebbe Johannes van der Aa Kühle

Kirsten Elisabeth Josefsen

Kirsten Elisabeth Josefsen (21. marts 1946 - )
Deres børn:

Lene Maria van der Aa Kühle (1971 -) side 143
Nanna Christina van der Aa Kühle side 143

136

Emilie Molbechs efterkommere

Paul Christian van der Aa Kühle (26. september 1947 – )
(Pauls forældre side 128)
Opvokset på Mors fra 19491960. Fra 1960 Sundby på
Amager. Mellemskoleeksamen
1962 Christianshavns gymnasium. Student 1965 Klassisksproglig Østre Borgerdyd. Kandidat teologi Københavns universitet 1971. Ordineret Utterslev kirke 30.10.1971. Residerende kapellan 1971-1974 Utterslev kirke. Fra 1974 først
kapellan, dernæst sognepræst
og fra 1990 sognepræst kbf.
Avedøre.

Marianne Simonsen

Pauls første kone Marianne Simonsen (30 juli 1946 -)
Paul og Marianne Simonsen blev
gift 17. november 1967.

Annette Junge Larsen

Pauls anden kone
Annette Junge Larsen
(6. juli 1959 - )
Paul og Annette Junge Larsen blev
gift 2. februar 1985.

Deres børn og børnebørn – se de næste sider
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Paul og Mariannes børn:
Søren Jacob Kühle (1968 -) Har ernæret sig som professionel keyboardspiller på hel og deltid. Startede bandet KK Band, som senere blev
til fusions-orkesteret 1.st Choice .
Har ydeligere spillet i: U-Name It, Morten Dahlsgaard og de syngende
sjæle.( senere Souls under cover), Take a tension, Plenty, AM/PM band,
Anna Purna. Diverse kunstnere som studiemusiker.
Startede som Programmør i firmaet Dkmedia i 1998. Skiftede i 2001 til
firmaet Moch som produktudvikler.
Søren er gift med
Vibeke Moos Knudsen
(2. december 1966 - )
Lyngby Privatskole 19731982, Lyngby Statsskole
1982-1985
Litteraturvidenskab på Københavns Universitet 19861988
Humanistisk International
Basisuddannelse på RoskilSøren Jacob Kühle
Vibeke Moos Knudsen
de Universitet 1989-1991.
Fransk og Kommunikation på RUC 1991-1995, herunder et år på St.
Denis i Paris. Ernærede sig delvist som sanger 1995-1998 i gospelkorene/-orkestrene Kefas, Just Us og Mercy samt a cappella-kvartetterne
Side by side og The Satin Dolls og pop-rock-bandet Happy Feet (hvor
hun mødte Søren, som vikarierede for keyboardspilleren). Informationsarbejder i SONOFON i 1999-2006.
Deres børn:
Asger Moos
Kühle
(2. april 2004
Martin Moos
Kühle
(14. juni 2006

Asger Moos Kühle
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Benedikte Eva Majbrink (14. februar 1971 – )
Født i Hellig Kors sogn. Boet som barn på Amager, Utterslev, Avedøre,
Brøndby Strand, Valby. Skolegang på Søholtskolen, Brøndby Strand.
HF i 2006. Studerer matematik på Københavns Universitet. Bor i Solrød.

Benedikte Eva Majbrink

Fredderik Paw Majbrink

Kasper Finn Johansson Født 3.8.1968 i Vordingborg
sogn er far til Fredderik Paw Majbrink
(28. august 1998 - ).
Claus Henrik van der Aa Kühle (22. maj 1972 - )
Boet som barn på Amager, Utterslev, Avedøre, Brøndby Strand og Valby. Skolegang på Søholtskolen og Brøndby Strand. Student 1991 Vestre
borgerdyd.
Studier i biologi på Københavns Universitet, læreruddannet Zahle 1999,
lærer på Lyngby privatskole, direktør i eget firma, Netbyggeren fra
2004.
Musiker og sanger i diverse orkestre.

139

Emilie Molbechs efterkommere

Paul og Anettes børn:
Signe Junge Kühle (26 juli 1985-). Student 2005 fra Greve gymnasium. Læser til lærer på Blaagaard seminarium. Danseinstruktør.
Rebecca Junge Kühle (22.januar 1990 -) Skolegang Frydenhøjskolen,
Arbejde: rengøring i 2 præsteboliger. Interesser: Badminton, spejder.

Signe Junge Kühle

Rebecca Junge Kühle
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Johannes Steffen van der Aa Kühle (24. maj 1951 - )
(Johannes forældre side 128)

Johannes er præst ved Abildgårdskirken i Frederikshavn og gift med
fysioterapeut
Benedicte Katrine Nielsen (25. maj 1952 - )
Deres børn:
Helene Louise Kühle (10. juni 1982 - )
Margrethe Emilie Kühle (14. maj 1985 - )
Astrid Johanne Kühle (19. november 1987 - )
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Edith Margrethe van der Aa Kühle (25. maj 1955 - )
(Ediths forældre side 128)
Edith er laborant,
hun blev gift 20. august 1977 med statsautoriseret revisor
Christian Albert Fløistrup (23. april 1956 – maj 2007)
Deres børn:
Anne Merete Fløistrup (8. oktober 1979 - )
Lars Emil Fløistrup (24. november 1981 - )
Mette Malene Fløistrup (7. juni 1986 - )
Mads Christian Fløistrup (19. juni 1990 - )

Edith Margrethe van der Aa Kühle

Christian Albert Fløistrup
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Lene Maria van der Aa Kühle (21. januar 1971 -)
(Lenes forældre side 136)
Lene er adjunkt, ph.d. ved Århus Universitet, Religionsvidenskab.
Gift 6. september 1997 med
Jesper Jühne (1968 -)
Deres børn:

Julie Maria Jühne (31. december 2000 - )
Mathilde Maria Jühne (14. november 2002 - )
Louise Maria Jühne (14. november 2002 - )

Nanna Christina van der Aa Kühle (8. juni 1972 - )
(Nannas forældre side 136
Nanna er cand. mag. i
æstetik og kultur.
Gift med AC-fuldmægtig
Elvir Maleskic.
(11. april 1977 Deres børn:
Selma Maleskic
(1. oktober 2003 -)
Isak Maleskic
(21. april 2006 -)
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