Jens Becks svigersønner og børnebørn

Efter hustuens død i 1777 flyttede Jens Beck til Gentofte i 1779,hvor han havde købt den gård man
kaldte”Kløckers Gaard”.Den har næppe været billig, men Beck fik gode årlige indtægter fra salget
af sukker og rom fra sin plantage på St.Croix.
Som enkemand og med 6 uforsørgede børn foretog han ikke flere ”inspektionsture” til St. Croix af
plantagen og af brevkorrespondancen fra 1782 og til hans død i 1791 fremgår det da også ,at Beck
ikke var derovre i nævnte tidsinterval.
De 3 ældste børn , pigerne Eleonora Sophie, Louise Henriette og Christiane nærmede sig
efterhånden den giftefærdige alder og de har uden tvivl været ”gode partier” at blive gift med.
Men penge er nødvendigvis ikke alt og af slægtsforskningen af familien støder man på mange
kvinder, der forblev ugifte hele livet. Ville de 3 piger nu også forblive ugifte? Nej. De blev alle
gift, men med nogle af pigerne gik det hurtigere end med andre.
Man kan foretage sig mange gisninger hvorfor pigerne blev gift med den ,som de blev.
Alle svigersønner var højtstående embedsmænd med fine titler ,men måske ikke med så voldsom
høj en løn.Det kunne pigernes medgift så hjælpe med til at afhjælpe på.
Og i vid udstrækning fortsatte dette mønster i næste generation ,dog nu således ,at det blev
”godsejerstanden” , pigerne blev giftet ind i. (Ofte var mønsteret dette ,at ”fattige” officersønner
blev gift med et godt parti ( = formuende piger) ,men dette mønster ses ikke anvendt i Beck
familien.
Men man skal ikke tage fejl af den gamle Jens Michelsen Beck.Han vidste nok hvad han gjorde når
han lod sine døtre blive gift med ”fornemme” folk .Og pigerne blev gift inden han døde.Derimod
blev sønnerne ikke gift medens han levede.Og de to sønner ,Christian og Frederik ( Micheal døde i
1786,ugift) blev ikke gift med ”standsmæssige” piger ,men dog hæderlige folks piger.Så jeg gætter
på –i modsætning til pigernes giftermål ?- var disse ægteskaber ikke arrangerede ,men blev
foretaget ud af ”true love”.
Louise Henriette var den første ,der blev gift ,desuagtet hun var et år yngre end sin storesøster
Eleonora Sophie.
Indledningsvis skal nævnes ,at de fleste oplysninger om svigersønnerne er hentet fra Nettet
(Google),og kan derfor være behæftet med fejl.
I mine tidligere notater samt i nærværende notat vil vi støde på diverse ”fine” titler. Jeg har endnu
ikke gransket disse og deres evt. betydning.Nogle titler kunne man vist også købe sig til, kongen
manglede altid penge.Således har jeg læst et sted, at Beck købte sig til sin Cancellirådstitel.
Et andet sted har jeg læst ,at titlerne Kammerråd, Justitsråd, Etatsråd og Konferensråd bliver
”finere” i den rækkefølge de her er nævnt. Konferensråd er altså ”finest”.
Louise Henriette blev gift i den 11/8 1780 med Peter Hersleb (1756-1785) i en alder af ca 20 ½
år,men ikke i Gentofte kirke,jf. nedenfor.
I dåbsprotokollen er fornavnet Peter stavet med ”t”,men ellers ses såvel ”t” som ”d” anvendt i
flæng tilsvarende iøvrigt for alle de andre ”Peter” i slægten.
Peter Herslebs slægt stammer oprindelig fra en landsby syd for Vejle ved navn Herslev.
Slægten udviklede sig til at blive enorm stor og vidt forgrenet med mange boende i Norge.

Slægten har haft ”gode gener”,thi slægtens mænd har besiddet mange af samfundets store stillinger
i 1500-1700 tallet,overvejende indenfor det gejstlige og juridiske f.eks flere biskopper og advokater.
Navnet ses ofte også stavet Herslev, ja,sågar Herslef. Flere sidegrene har bevaret navnet Hersleb.
Således er personer f.eks. med efternavnet Hersleb Graah, Hersleb Harboe og Hersleb Aagaard alle
hidrørende ud fra af samme slægt, Hersleb.
Peters bedstefar, Peder Hersleb, havde 6 børn (født mellem 1720 og 1730 ).
Den næstyngste søn hed Hans Christoffer Hersleb (1722-1788) var bl.a. borgmester i København
fra 1772 og indtil sin død og er ”vores” Peters far. Moderen hed Catharina Magdalena f. Munck ,
f.1728. De blev gift i 1755 i Vor Frue i Kbhn. ( mere vedr. Herslebslægten , se www.tuxen.Info/
hersleb.pdf.
Det næste barn var en pige,der hed Petronelle (f. 1724). Hun blev gift med en Andreas Graah,der
bl.a. fik en søn ,der hed Peder Hersleb Graah.
”Vores” Peter Hersleb og Peder Hersleb Graah var altså fætre.Når jeg gør så meget ud af dette
familieskab, er årsagen den ,at Peder Hersleb Graah blev gift med den ældste af Becks
døtre,Eleonora Sophie, i 1786. Men herom senere.
Peter Hersleb blev født den 11/8 1756 og blev døbt den 9/9 1756 i Vor Frue i København (d.v.s.
den kirke ,som vi i dag kalder Københavns Domkirke.)
Han fik en juridisk uddannelse og blev Cancellisekretær og Højesteretsadvokat,hvilket vel må siges
at være ganske udmærket at opnå i så ung en alder.
Peter blev gift på sin 24 års fødselsdag i Gentofte kirke med Louise Henriette Beck.
I kirkebogen for Gentofte kirke står:
”1780,11 aug. blev på kancelliråd Becks gaard i Gentofte kancellisekretær og højesteretsadvokat og
kæreste Louise Henriette Beck ved kongebrev (in lecto) kopulerede,nemlig Peter Hersleb”.
Denne sætning fortæller mere end som så.
For det første har præsten under skrivningen glemt at skrive Peter Herslebs navn ind på rette sted,
altså lige efter ordet ”højesteretsadvokat”. Derfor dette ”nemlig” i slutningen af sætningen.
For det andet fremgår det , at brylluppet foregår i hjemmet.Normalt foregik en vielse i kirken, men
–specielt i de bedre kredse-var det ikke unormalt at lade vielsen foregå i hjemmet.Man skulle i så
fald have tilladelse hertil af kongen formedelst et passende gebyr ,såsom 50 rdl.
Dette er –som nævnt-også tilfældet her,men der er i parantes tilføjet en latinsk bemærkning ”in
lecto”,der direkte oversat betyder ”i sengen”.Vi ville nok i dag skrive ”sengeliggende”.Altså bruden
har været sengeliggende.Var hun syg? Nej,enten var hun højgravid eller også havde hun lige født.
Fra kilde PP fremgår ,at hun havde født det første barn den 8 august,altså 3 dage før brylluppet.Det
lyder måske noget mærkværdigt.
Men bemærk for det tredie ,at det bliver noteret ”kæreste Louise Henriette Beck”.Det unge par har
altså været trolovede og det var på det tidspunkt stor set lig med at være gift. I al fald var der intet
til hinder for , at gå i seng med hinanden.
Se også særskilt Notat vedr. Henriette og hendes børn og efterkommere.
Det første barn:
Cathrine Louise blev døbt den 4/9 1780 i Gentofte kirke,altså kun ca 3 uger efter vielsen eller
copulationen,som man kaldte det dengang.

Faddere var:
1) Fru Professor Anne Margrethe Kratzenstein
2) Jomfru Eleonora Sophia Beck
3) Cancelliråd Jens Michelsen Beck
4) Apoteker Mathias Hagen
5) Lieutnant Carl Friedrich Hagen

( Louise Henriettes moster)
( Louise Henriettes søster)
( Louise Henriettes far)
( Louise Henriettes onkel)
( Louise Henriettes onkel)

Det kunne ligne en tanke ,at det kun er Louise Henriettes familie,der er ”backing-up group”,ingen
faddere fra Peter Herslebs familie eller fra vennekredsen iøvrigt.Sågar den næsten 60 årige Jens
Beck er med som fadder,men det var jo trods alt også hans første barnebarn.
Det andet barn:
Magdalene Amalie blev født den 1 feb. 1782 og døbt den 27/2 1782 i Vor Frue kirke i
København.
Ægteparret bor altså nu i København og bliver ikke mere styret fra Gentofte.
Faddere var:
1) Hr. Conferensråd Hersleb
( Peters far)
2) Hr Conferensråd Aagaard
( Peters fætter,Peter Hersleb Aagaard)
3) Hr. Justitsråd Malling
( Peters svoger)
4) Fru Conferensrådinde Hersleb
( Peters mor)
5) Fru Justitsrådinde Malling
( Peters svigerinde, Christiane f .Beck)
Omsider kom Peters familie ind i billedet
Det tredie barn:
Henriette Caroline Eleonora blev døbt den 26/3 1784 i Vor Frue Kirke.
Faddere var:
1) Hr. Geheimeråd Lindencrone
?
2) Hr. Conferensråd Jacobi
( tidl.Plantagejer på St. Croix?)
3) Hr. Justitsråd Graah
( Peters onkel)
4) Hr. Sekretær Peter Hersleb Harboe
( Peters fætter,søn af biskop Harboe)
5) Hr. Michel Peter Fabritius de Tengnagel
( Peters ven)
6) Hr. Studius Peter Hersleb Aagaard
( Peters fætter)
7) Frk. Charlotte Hersleb
( Peters ugifte moster)
8) Fru Harboe
( Peters kusine).
Kort efter barnedåben bliver Louise Henriettes ældste bror Michael jurist og i maj 1784 rejser han
til St.Croix. Faderen, Jens Michelsen Beck,havde egentlig haft i sinde selv at rejse til St. Croix på
en inspektionstur til sin plantage,men helbredet er ikke mere til længere ture,så han lader sig let
overtale bl.a. af Adam Søbøtker til at blive hjemme og i stedet sende sin ældste søn Michael.

Inden vi går til det fjerde-og sidste barn-skal vi lige se, hvad Jens Beck skriver i et brev af 23/11
1785 til sin plantagebestyrer, Adam Søbøtker på St.Croix. Beck skriver bla. først om den podagra,
der har plaget ham alvorligt igennem lang tid.
Endvidere har han hørt om sin søn Michaels dårlige opførsel efter at denne kom til øen i sommeren
1784,hvilket piner Beck særdeles meget og han beder Adam Søbøtker om dels ikke at slå hånden af
drengen dels forsøge at få drengen på bedre tanker.

Men ,så afslutter Beck med følgende: ”Sekretær Hersleb ligger meget slet med børnekopper.Han
har både mange og af den værste slags,så at Aaskov ( livmedicus,læge) er uvis på udfaldet.
I vores familie er alt ved det gamle,og------.”
Lyder det særligt deltagende? Eller vil Jens Beck blot ikke gå dybere ind i dette?

Men Jens Beck og den øvrige familie har dog nok trods alt været chokeret og meget bedrøvet over
at erfare , at Peter Hersleb ikke overlevede koppesygdommen. Han døde 2 dage efter Jens Becks
brev, d.v.s. den 25/11 1785 i en alder af kun 29 år.
Den knap 26-årige enke stod nu der med 3 uforsørgede små børn og ca 1 mdr. henne i sin 4. graviditet. Ikke just den optimale situation.
Det fjerde barn
Peter blev født den 16/7 1786 og døbt den 11/8 1786 i Vor Frue i Kbhn.(kbg.1785-1804,opslag 32)
Jens Michelsen Beck kommenterer fødslen ganske kort i et brev af 20 sept.1786 til Adam Søbøtker
på St. Croix med disse ord,”Louise Herlis (det må være hendes øgenavn) er også kommen med en
søn,hvilket begge befinder sig ret vel.”
I dåbsprotokollen står anført: ”Afgangne Hr. Cancellie Secretair og Højesterets Advokat Peter
Hersleb i Kalleboderne og moder fru Louise Henriette Beck.”
Faddere:
1) Hr.Geheimeråd Baron Holstein til Lethraborg
2) Hr Nicolai Edinger Balle,Biskop i Sjællands Stift
3) Hr. Etatsråd Hansen (Hansteen?,skrivefejl?)
4) Hr. Cancelliråd Cortsen
5) Monsieur Beck
6) Fru Conferensrådsinde Hersleb i Kalleboderne
7) Jomfru Elise Hagen”
Ikke nogen småkårsforsamling af faddere.Ingen tvivl om ,at familien har villet bakke enken op med
alt ,hvad der var muligt.
En Baron fra Ledreborg og en biskop over Sjællands Stift er da ikke så ringe endda at have som
faddere.
Baronen var Oversekretær Johan Ludvig Lensgreve Holstein- Ledreborg (1735-1799),
geheimeråd,overhofmester og overstaldmester fra 1769 hos dronning Caroline Mathilde. Fra 17721780 var han overhofmarskal hos kongen. Fra 1772 var han medlem af Kommissionen for det kgl.
Teater,geheimekonferensråd fra 1780 og overjægermester fra 1783. Endvidere var han assessor i
Højesteret og det er utvivlsomt derfra , at bekendskabet med Peter Hersleb stammer.
Biskop Edinger Balle (1744-1816) var biskop over Sjælland i perioden 1783-1808. Han var gift
med en søster til Peter Hersleb Harboe,en fætter til Peter Hersleb.
Monsieur Beck er højst sandsynlig Carl Christian Beck og Jomfru Elise Hagen er apoteker Mathias
Hagens datter.( Elisabeth Margrethe, f. 1767)
Conferensrådsinde Hersleb må være Peters mor.De øvrige to kender jeg ikke.
Det bemærkes,at såvel Peter Herslebs som hans forældre boede i Kalleboderne og som i dag svarer
til området ved Frederiksholms Kanal.

Det passer meget godt med hvad ”Københavns Vejviser” fra 1770 fortæller om
”Rangspersoner,navne og bopæl”:
Beck,Cancellie-Raad,Gothersgade
Hersleb,Etatsraad, Kalleboderne
(Peters far)
Fedder,Etatsraad, Gothersgade
( Jens Becks forlover)
Kratzenstein, Professor, Studiestræde
Malling, Justitsraad, Nørregade
Graah, Gen.Confer.Raad, K. Nye Torv.
I forbindelse med den første folketælling den 1. juli 1787 ses følgende at bo Frederiksholms kanal
287 ( Vester Kvarter ,opslag 2):
Hans C. Hersleb
65 år
Huusbonde Gift
Konferentz Raad og Borgemæster
Catharina M. Munck
58 år
Hans kone
Gift
Lovise Henriette Beck
27 år
Enke
Sønne Kone
Catarine Lovise Hersleb 7 år
Sønne Datter
Peter Hersleb
1 år
Sønne Søn
+ 9 tjenestefolk med diverse opgaver f.eks. en kusk.
Hvor de to mellemste børn er boende,ved vi kun for Magdalenes vedkommende,idet hun er med i
optællingen i bedstefar Jens M. Becks husholdning i Gentofte. Hvorvidt Henriette ,der trods alt kun
er 3 år gammel, er glemt i ovenståede oversigt kan næsten kun være den eneste forklaring.?

Men at være enke med 4 børn er øjensynlig ingen hindring for et nyt giftermål på den tid.
Jens Michesen Beck skriver i et brev,dateret Gjentofte d.12te sept. 1787, til sin ven på St. Croix,
Adam Søbøtker, bla. følgende:”Min anden datter Louise Hersleb har 3 døtre og en søn. Hun er
forlovet med justitsraad Iver Malling,og deres bryllup er bestemt i næste maaned. Iver Malling har 2
sønner og 2 døtre.Hun og hendes søster Graah med deres børn og 2 døtre af første ægteskab er
endnu hos mig paa Gentofte.”
Louise Henriettes svoger,Ove Malling,der bl.a. var fadder til hendes andet barn,havde en storebror,
Iver Christian Malling (1745-1806).Han havde 2 sønner og 2 døtre fra et tidligere ægteskab. Han
var blevet Cabinetssecretair og Kasserer hos Arveprins Frederik i 1784 ( fulgte efter O.HøeghGuldberg) .
( Iver Christian blev født ca 1745 og døbt ca 19/10 1745 i Hornslet kirke.Faderen var på dette
tidspukt forvalter på godset Rosenholm . Student fra Viborg katedralskole i 1761 og cand. theol.
1767.)
Hovmester for Peter Tordenskjold Sehested i Sorø, for Børge Trolle i 1772)
Han blev ,som ovenfor citeret, gift med Louise Henriette Hersleb f. Beck, den 2/11 1787 i Vor Frue,
Kbhn. Louise var da også kun 27 år og kom nu til at hedde Louise Henriette Malling.
Der var ingen børn i deres andet ægteskab.
Af folketællingslisterne fra 1801 ved vi ,at familien boede påVesterbrogade (Udenbys Vester
Kvarter),jf. senere omtalt,men herudover vides ikke mere.
Iver Chr. Malling døde den 28/11 1806 i en alder af 61 år og blev begravet den 4/12 1806 fra Vor
Frue kirke i Kbhn. (kbg. 1794-1813,opslag 158.) Af Protokollen fremgår bl.a. ,at han er
Conferensråd og bor Løngangsstræde 272 ( Vester Kvarter) og at han døde af et apoplektisk anfald.
Louise Henriette Malling blev som den eneste Beck malet af Juel formentlig ca.1790-91.

Maleriet (Kopi) hænger på Knapstrup gods .Originalen ejes af Bolette Bramsen, datter af Bo
Bramsen,København,Maleriet blev erhvervet af faderen Bo Bramsen på en auktion i 1986 ifølge
særskilt PJ-notat herom.
Louise Henriette overlevede ham i adskillige år,idet hun først døde den 25/3 1831 og blev begravet
fra Vor Frue den 30/3 1831. Som det står i begravelsesprotokollen : ”Conferensrådinde Malling,71
år,Vesterbro 58”.

Christiane var den næste af pigerne,der blev gift og kun godt ½ år efter Louise Henriettes bryllup.
Hun blev gift med Ove Malling den 9/2 1781 i Gentofte kirke,altså ikke vielse i hjemmet denne
gang.
Ove Malling var ikke en hvem som helst og hvis man ultrakort skal skitsere hans CV, ser det
således ud:
1747: Født på Thårupgård den 10/12 1747 døbt den 27/12 1747 i Thårup kirke
1763: Student fra Viborg katedralskole
1766: Teologisk kandidat.
1777: Det historiske værk ” Store og Gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere”.
1777: Sekretær og Chef for det Vestindiske-Guinesiske Rente-og Generaltoldkammerkancelli”.
1781: Kommiteret i kollegiet
1797: Deputeret
1801: Ældste deputeret
1803: 1. Direktør for Fødsels-og Opfostringsstiftelsen
1809: Forlader Kollegiet.
1823: Chef for Det kgl. Bibliotek
1813-1818: Chef for Rigsbanken
1824: Geheimestatsminister
1826: Ridder af Elefanten
1829: Dør den 17/11 1829 og bisættes fra Holmens kirke den 23/11 1829,næsten 82 år gammel
( kbg. 1814-1878.opslag 83), men overføres formentlig til Gentofte kirkegård ,måske
først i 1832, som der står på H.E.Freunds gravsten over Ove Malling
Mallings arbejde indenfor det Vestindiske kancelli kan måske være ”linket” mellem ham og
familien Beck.Hans ægteskab ind i familien skulle få en afgørende betydning for familien i lang tid
fremover og mange børn og børnebørn blev opkaldt efter ham.

I løbet af de næste ca 22 år skulle der ifølge NettetsKirkebøgernes oplysninger nedkomme ialt 12
evt. 13 børn,hvoraf de 10 var levende.
1) Peter Malling
blev født den 22/12 1781 og døbt den 23/1 1782 i St.Petri kirke.
(kbg. 1779-1789,opslag 88,nr.5)

Fadderne var:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Professorinde Anna Kratzenstein (gudmor)
Eleonora Beck
( Christianes ældre søster)
Cancelliråd Beck
( J.Michelsen Beck)
Justitsråd Colbiørnsen.
(formentlig Chr. Colbiørnsen)
Hr.? råd Guldbrand
Hr. Justitsråd Iver Malling
( Oves ældre bror,senere gift med Louise)
Hr. Sekretær Hersleb
( Louise Henriette Hersleb f. Becks mand)
Hr. Apoteker Hagen
( Mathias Hagen ,bror til Becks afdøde hustru)

Justitsråd Colbiørnsen (nordmand) er formentlig enten Jacob Edvard eller Christian,begge
højtstående juristembedsmænd. Den yngste af Colbiørnsenbrødrene,Edvard Røring, kan det
ikke være eftersom han formentlig var på St. Croix på dette tidspunkt og stod overfor at
blive gift med Caroline Hassell,ref. mit særskilte notat om den yngste bror.
Det ses ,at Jens Michelsen Beck også er fadder for sin anden datters første barn,der er hans
andet barnebarn.
Peter Malling blev konfirmeret i foråret 1798 i Gentofte Kirke,16 ¼ år gammel ( kbg.16511814,opslag 450), og iøvrigt sammen med sin lillesøster Louisa Sophia .Det var de to
eneste søskende,der blev konfirmeret i Gentofte Kirke inden familien flyttede til
Frederiksberg efter at have boet i Kløckers Gård siden svigerfader Jens Michelsen Becks
død i 1791(formentlig flyttede familien Malling først til Gentofte i 1792).
Peter Malling var professor og stadsbygmester. Døde den 3/5 1865 og begravet den 10/5
1865 fra Trinitatis kirke i Kbhn. ( kbg. 1853-1884,opslag 110,nr 89.) Døde ugift.
2) Louisa Sophia Malling
Blev født den 5/3 1783 og døbt den 2/4 1783 i St.Petri kirke.(kbg.1779-1788,opslag 124,
Side 244,nr.40)
Fadderne var:
1) Fru Hersleb (gudmor)
( Christianes søster Louise Henriette)
2) Fru Kaas
( Afdøde Louise Sophias søster Frederikke)
3) Hr. Admiral Kaas
( Gift med Frederikke f. Hagen)
4) Hr. Conferensråd Hersleb
( Peter Herslebs far)
5) Hr. Kapt. Leutnant Søbøtker
( Johs Søbøtkers søn,Hans Jacob)
6) Hr. Leutnant Stub
7) Hr. Leutnant Hagen
8) Hr. Beck, jun.

( gift med prof. Kratzensteins datter)
( afdøde Louise Sophias bror,Carl Frederik)
( formentlig Michael )

Louise Sophia Malling blev konfirmeret foråret 1798 som 15-årig i Gentofte Kirke og
samtidig med sin storebror Peter.( kbg. 1651-1814,opslag 450).
Louise blev gift med sin fætter, Peter Hersleb ( 1786-1844) i 1811 og med hvem hun fik 4
børn.Han var byfoged.
Louise Sophie Hersleb f. Malling døde den 2/11 1854( død af alderdom ifl. Kirkebogen) og
blev begravet den
8/11 1854 fra Vor Frue i Kbhn. (1853-1860, opslag 142,nr 190).

3) Charlotte Malling
Blev født den 9/6 1786 og døbt den 2/7 1786 i St. Petri kirke.( 1779-1788,opslag 224,nr 92)
På denne fødselsdag, d.v.s. den 9 juni 1786, blev Christianes storesøster gift i Gentofte og
hvor hele familien naturligvis deltog.
Men pludselig fik Christiane fødselsveer og måtte forlade bryllupsfesten.
Jens Michelsen Beck skriver i et brev ,dateret Gentofte den 20 sept .1886, til sin ven Adam
Søbøtker på St. Croix bla.:” Fru Malling,som var nærværende ved vielsen på Gentofte,
matte gøre hastværk for at komme til byen,hvor hun samme aften blev forløst med en
datter.”
Fadderne var:
1) Fru Justitsråd Graah
( storesøster Eleonora Louise)
2) Frk.Elisabeth Hagen
( apoteker Hagens ældste datter, f.1767)
3) Hr. Justitsråd Malling
( broder til Ove Malling,Rasmus Malling)
4) Hr. ?
Rosenstand
5) Hr. Lieutnant Holenberg
( skal være Hohlenberg,se også nedenfor)
6) Hr. Carl Beck
( Carl Christian Beck-næstyngste søn)
Ad 5) Formentlig Frantz C.H.Hohlenberg,der i 1795 blev gift med apoteker Mathias
Hagens datter,Elise Judithe).
Charlotte Malling blev konfirmeret den 25/4 1802 som –endnu- 15 årig i Frederiksberg
kirke og i øvrigt samtidig ( på samme dag) med sin 14 årige lillesøster Friderica Amalie
Malling.(kbg. 1797-1813,opslag 55).
Charlotte blev gift som 16-årig i 1802 med godsejer Niels Hofman (Bang), ejer af
Hofmansgave på Nordfyn. Vielsen blev foretaget den 13 aug.1802 i Frederiksberg kirke i
København. (kgb. 1797-1813,opslag 87).
De fik 10 børn? i perioden 1803-1821. ( ifølge H.H. Jacobsens ”H.C. Andersen på Fyn
1819-1875” side 54 var der kun 6 børn,men det skal måske forstås som de levendefødte,
nemlig :
Christiane ( 30 /5 1806- 5/5 1836), Louise, Niels Erik, Ove Malling, Jacob og Claus Emil)
Den ældste søn,Niels Erik Hofman (Bang), f. 18/7 1803 ( død 1886) overtog senere godset.
Digteren H.C. Andersen besøgte Hofmansgave,ref. ovennævnte bog, i sommeren 1830 og
1832, men på dette tidspunkt var vores oldefar,ref. nedenfor nævnt, endnu ikke på
Hofmansgave. Ifølge samme bog besøgte H.C.Andersen ikke Margård.
Af vor slægtsbog fremgår at vor oldefar, Johan Vilhelm August Beck ,kom til Hofmansgave
fra godset Margaard (også på Nordfyn) formentlig i anden halvdel af 1834 og var her indtil
1837, hvor han blev godsforvalter på baroniet Stampenborg. August Beck havde været
forvalter på Margaard og fik vel nogenlunde den samme stilling på Hofmansgave.
August Beck var meget glad for at være på Hofmansgave og Niels Hofma n har uden tvivl
lært ham en masse om landbrug ,idet Hofman var en særdeles dygtig landmand og
foregangsmand indenfor mange felter,bla. roedyrkning og frugtavl.Af slægtsbogen fremgår
bla.,at August Beck kaldte Charlotte Hofman, f. Malling for ”tante” desuagtet de var fætter

og kusine ,men hun var 22 år ældre. Det fremgår også af slægtsbogen , at August Beck
havde et venskabsforhold til specielt til to af børnene,nemlig Ove Malling Hofman Bang, f.
8/1 1808 og død 29/1 1868,der senere blev præst i Lunde i 1845 (et sogn på Fyn ikke langt
fra Hofmansgave) samt Jacob Aall Hofman Bang), f.13/2 1810 og død 25/6 1887. Han var
også en meget initiativrig mand særlig indenfor landbrug og fåreavl.Han var i sine sidste år
forpagter på Hofmansgave.
Niels Hofman (Bang) blev 79 år gammel og døde den 5/3 1855.
Charlotte blev næsten 93 år gammel og døde den 13/5 1879,begravet den 28/5 1879 .
(kbg.1873-1891,opslag 93,nr 4)Norup sogn Lunde Herred,Odense Amt)
4) Friderica Amalia Malling.
Blev født den 1/5 1788 og døbt den 25/5 1788 i St. Petri kirke.( kbg. 1779-1788, opslag
283, nr.77)
Fadderne var:
1) Fru Admiralinde Amalie Kaas.
( Apoteker Hagens søster)
2) Frk. Henriette Kratzenstein
( Professor Kratzensteins datter)
3) Hr.
?
Rosenørn
4) H.r Kammerråd Tønderlund
5) Hr. Sekretær Agerskov
6) Hr. Leutnant Schneedorff
7) Hr. Friedrich Beck,studios
( Vores forfader, her 15 år)
Ref. ovenfor nævnt, blev Friderica konfirmeret som 14-årig den 25/4 1802 i Frederiksberg
kirke.
Hun blev senere gift med Niels Giersing den 20/5 1811 i Trinitatis kirke i København og
med hvem hun fik 12 børn.Se også www.ammentorp.org/genealogi.
Slægten Giersing blev ,som det ses af nævnte,enorm stor , så det vil kræve alt for megen
plads til nævne blot en brøkdel af denne slægt. I arkivalierne på Rigsarkivet ligger også et
særligt hæfte med oplysninger om slægten Giersing.
En efterkommer af slægten Giersing,en arkitekt Giersing,bosiddende i Olstrup nær Haslev
på Sjælland, solgte i 1975 de to oliemalerier af ægteparret Ove Malling ,som vi andre har
farvefotos af. Det vil være rent gætværk blot at forsøge på hvordan disse malerier er gået i
slægtens arv.Man kan f.eks. gætte på ,at da Christiane døde i 1834 gik malerierne videre til
en af Frederikke Amalie Giersings børn ,men hvorfor så det?
Friderica Amalia Giersing f. Malling døde den 13/11 1869 og blev begravet den 20/11
1869 fra Sct. Knuds kirke i Odense .( kbg. 1858-1870, opslag 244, nr. 72 ).

5) Iver Christian Malling
Blev født den 22/1 1790 og døbt den 19/2 1790 i St. Petri kirke.(kbg. 1789-1795,
opslag23, nr. 34)
Øjensynligt opkaldt efter onklen,jfv. nedennævnte fadder under 3)
Fadderne var:
1) Fru Professor Kratzenstein.
2) Fru Rosenstand.

3)
4)
5)
6)

Hr. Justitsråd Iver Malling
Hr. Kapt.leutnant Brown
Hr. Prof. Münter
Hr.Prof. Schneedorf

( Ove Mallings bror,gift med Louise Henriette)
( den senere biskop Münter?)

Iver Chr.Malling døde godt 1 år gammel og blev begravet den 27/4 1791 fra St.Petri kirke.
(Kbg.1783-1813, opslag 99, nr. 70.)

6) og 7 Carl og Fredrich Malling (tvillinger)
Blev født den 17/9 1791 og døbt den 20/11 1791 i St.Petri kirke.
( kbg. 1789-1795,opslag 80, nr 170)
Fadderne var:
1) Fru Louise Henriette Malling.
2) Frk. Steffensen
3) Fru Søbøtker
4) Frk. Godsche
5) Hr.
?
Scheltaldl?
6) Hr. Prof. Nørregaard.
7) Hr. kammerråd Wendt
8) Hr. Etatsråd Hansen ( Hansteen?)
9) Hr. Justitsråd Wormschiold
10) Hr. Agent og ?Direktør Erichsen
11) Hr. ? Muus.
12) Hr. Fridrich Beck.

( Jens Becks datter, 2.ægteskab)
( formentlig Johs.Søbøtkers hustru)

( Vores forfader,igen)

Fredrich døde ca ½ år gammel og blev begravet den 25/ 4 1792 fra St. Petri kirke.
(kbg. 1783-1813, opslag 111, nr 51)
Det skulle blive den sidste kirkelige handling i St.Petri kirke for Mallings, formentlig dels
fordi gamle Jens Michelsen Beck var død i 1791 dels at Ove Mallings kort herefter flyttede
til Gentofte og overtog Kløckers alias svigerfars Gaard.
Carl Malling døde den 2/4 1867 og blev begravet den 8/4 1867 fra Frederiksberg kirke.
(kbg..1864-1870,opslag 60,nr. 78-79)
8)Iver Christian Malling.
Blev født den 27 august 1793 ifølge oplysninger på Nettet og er i overenstemmelse med
det oplyste i FT-1801 ,som anført i det følgende nedenfor.
Han døde den 5 december 1814 og blev begravet den 8 december 1814 fra Trinitatis kirke
i Kbhn. ( kbg. 1813-1833,opslag 28, nr. 46).
9) Elisabeth Nicoline Malling.
Blev født den 8/8 1795 og døbt den 16/9 1795 i Gentofte kirke.
(kbg. 1651-1814, opslag 360, nr. 15)
Fadderne var:

1) Fru Louise Malling.
2) Jomfru Larsen.
3) Hr. Hofjægermester Gyldencrone
4) Hofjægermester Sehested
5) Conferentsråd Colbiørnsen.

( Ove Mallings svigerinde,Louise Henriette)

( ikke den Colbiørnsen,der hjalp Beck med
plantagesalget ,thi han døde i 1792,men velsagtens Jacob Edvard Colbiørnsen)

Elisabeth blev gift med Højesteretsassessor Frederik Thomsen (1792-1859) i 1825 og med
hvem hun fik 2 børn.
Elisabeth Nicoline Thomsen f. Malling døde 5/1 1886 og blev begravet fra Vor Frue i
Kbhn. den 11/1 1886, 90 år gammel.Ifølge kirkebogen boede hun Nørregade 17 og blev
begravet af pastor Hohlenberg. ( kbg. 1878-1891, opslag 167, nr 5)
10) Johanne Malling
Blev født den 10/6 1797 og døbt den 21/6 1797 på den kgl. Fødselsstiftelse i Kbhn.
( kbg. 1791-1802,opslag 75,pige nr.184)
Der var også nogle faddere til stede ved dåben,men jeg har ikke indført disse.
Johanne blev gift med theologen Mathias Hagen Hohlenberg ( 1797-1845) i 1826 og med
hvem hun fik 8 børn.
Johanne Hohlenberg f. Malling døde af tyfus den 14/9 1854 og blev begravet den 20/9 1854
Fra Vor Frue i Kbhn.( kbg. 1853-1860,opslag 141, nr. 158)

11) Birgitte Malling.
Blev født den 24/2 1800 og døbt den 8/5 1800 i Frederiksberg kirke.
( kbg.1797-1813,opslag 15)
Fadderne var:
1)
2)
3)
4)
5)

Fru Etatsrådinde Hansteen)
Frk. Magdalene Hersleb
Generalmajor Hiltersdorf.
Major Søbøtker.
Hofprovst Christiani Consul Olsen.

(Etatsråd C. Hansteens hustru)
( Louise Henriette Herslebs datter,f.1782)
( formentlig Johs. Søbøtkers søn)

Bemærk ,at familien er flyttet fra Gentofte til Frederiksberg.Ove Malling blev
træt af den daglige lange og vanskelige rejse frem og tilbage mellem Gentofte og
hovedsteden, specielt om vinteren. Det kan forekomme lidt komisk i dag at forestille sig , at
de sølle ca 10 km skulle volde så meget besvær, så selvom vejen hed Kongevejen ,må den
have været meget ringe at køre på.
Birgitte blev gift med Johs. Søbøtker Hohlenberg ( 1795-1833) i 1826 og med hvem hun fik
2 børn. Han var bla. guvernør i Trankebar.
Birgitte Hohlenberg f. Malling døde den 19/1 1886 i København ifølge Nettets
oplysninger .

12) Juliane Malling
.
Blev født den 18/11 1803 og døbt den 5/1 1804 i Frederiksberg kirke ifølge oplysninger på
Nettet,men jeg har ikke kunnet finde dette i den relevante kirkebog fra Frederiksberg kirke.
Hun døde ifølge Nettets oplysninger den 6 /12 1889
Moderen,Christiane Malling,var nu 42 år gammel og der blev ikke født flere børn i
ægteskabet.
Se også Notatet ”Anetavle over Ove Malling og Christiane F, Becks børn”.
Folketællingsliste fra 1.feb.1801
Fra nævnte liste under ”Udenbys Vester Kvarter” ,d.v.s. forstaden uden for Vester Port ,kan
vi aflæse flere meget interessante ting.
Datidens gadenumre-hvis sådanne overhovedet fandtes- var naturligvis ikke som de er i
dag.
Men jeg kan se ,at følgende familier bor i fortløbende husnumre , om det så har heddet
Vesterbrogade eller noget ,der minder herom ,ved jeg naturligvis ikke .Men nu kalder jeg
lejlighederne /husene for Vesterbrogade.Og det er jo ganske interessant at se, hvordan de
enkelte familier ”klumper” sig sammen.
1.) Vesterbrogade 104 (opslag 42) : Familien Ove Malling
2.) Vesterbrodage 105 (opslag 43) : Familien Iver Malling
3.) Vesterbrogade 106 (opslag 43): Frederich Beck-28 år- bor her som ”Volenteur”
formentlig til leje (mon han allerede var ansat ved toldetaten på dette tidspunkt ? ).
4.) Vesterbrogade 107 (opslag 44) : Peter Hersleb bor her blandt mange andre unge
mennesker ledet af en Tysk Hof Prædikant og Directeur for en opdragelsesantalt, ref.
nedenfor yderligere omtalt.
Ad 1.) Familien Ove Malling
Familien ses på dette tidspunkt bestående af følgende personer:
Ove Malling,Etatsråd 53 år (f. 1747)
Christiane Beck
39 år (f. 1762)
Louise
18 år (f.1783)
Charlotte
15 år (f.1786)
Frederica
12 år (f. 1788)
Carl
9 år ( f.1791)
Iver
7 år (f.1793)
Elise (Elisabeth)
5 år (f.1795)
Hanne (Johanne)
3 år ( f.1797)
Birgitte
1 år ( f.1800).
Hvordan passer disse data så med de tidligere fundne?
a) Den ældste søn Peter (f.1781) bor ikke hjemme mere ,hvilket er meget naturligt.
b) Sønnen Iver må være født uden at jeg har kunnet finde ham i kirkebøgerne.
c) Familiens yngste datter,Juliane (f.1803) kan i sagens natur ikke være med på
nærværende folketællingsliste.
Men herudover er folketællingslisten i overensstemmelse med de af mig fundne oplysninger
om de enkelte børn.

Ad 2.) Familien Iver Malling
Familien ses at bestå af følgende personer:
Iver Malling, Etatsraad og Cabinet Secretair.
Louise Beck
Magdalene Hersleb
Henriette Hersleb

55 år.
41 år
19 år
17år.

Hvad kan vi udlede heraf?
a) Iver Mallings 4 børn af første ægteskab ses ikke at bo hos faderen.
Et gæt er ,at de 4 børn blev adopteret af en slægtning,thi de ses ikke overhovedet efter
Iver Mallings giftermål med Louise Henriette Beck.
b) Kun to af Louise Henriette Becks i alt 4 børn bor i familien. Den yngste ,sønnen Peter
Hersleb, bor i naboejendommen ”på opdragelsesanstalten”
Den ældste datter,Charlotte, er lige blevet gift med Willars Lunn på Godset Knabstrup
og kan naturligvis ikke være boende hjemme.
c) Henriette Hersleb ved endnu ikke ,at hun om ca 1 ½ år skal ”erstatte” sin søster
Charlotte som frue på Knabstrup
d) Og Magdalene ved naturligvis ikke ,at hun skal vente endnu ca 7 år (1808) førend hun
skal giftes med apotekersønnen Bernhard Hagen.
e) Sønnen Peter bor ikke hjemme hos familien,men i naboejendommen på
skole/opdragelsesanstalt.
Ad 3.) Det er vor tipoldefar ,det drejer sig om her og kort inden han forlader København og
flytter til Kerteminde , hvor han påbegynder sit første job i toldetaten (den 1 jan 1804) .Han
bliver gift den 19/4 1804 med vor tipoldemor Christiane Frederikke Friis i Haslund kirke af
sin storebror, præsten Carl Christian Beck.
Gad vide om Fredrik har haft et job i Toldetaten medes han endnu boede i Kbhn.?
Ad 4.) Opdragelsesantalten ledes af Christopher Johan Rudolph Christiani , en 40 –årig husfader (1761-1841),der foruden at være Directeur for anstalten også er Tysk Hof Prædikant.
Der er ca 60 alumner på anstalten heriblandt Peter Hersleb. Børnene er mellem 14-17 år.
Herudover er ansat ca 10 stk mandlige lærere ,overvejende theologer samt tilhørende diverse
medhjælp.Gad vide,hvordan det her været ?

Geheimestatsminister og ridder af Elefanten Ove Malling døde den 17/11 1829 (næsten 82 år
gammel) i København (ægteparret boede i 1829 i Kronprindsessegade 385.2.sal) og blev bisat( der
er en sætning i protokollen ,som lyder : bisat i capellet fra Holmens kirke den 23/11 1829. ( kbg.
1814-1878,opslag 83.) Vi må antage,at Malling herefter blev flyttet til Gentofte kirkegård og
begravet her- ikke langt fra svigerfars gravsted. I de år Ove Malling boede i Gentofte havde hans
tanker modnet om at blive begravet på Gentofte kirkegård,så derfor blev hans ønske hermed
opfyldt.
Og Christiane døde den 30 /6 1834, 73 år gammel ”af alderdomssvækkelse” som der står i
protokollen og blev bisat den 6/7 1834 fra Holmens kirke. ( kbg. 1813-1878,opslag 100).Også hun
blev bisat i Capellet og hvorfor det må antages ,at også Christiane blev flyttet til Gentofte kirkegård

og begravet her på samme grav som manden. Se også svarmail af 26/11 2009 fra Gentofte
Kirkegårde,hvoraf følgende skal citeres:”Der har oprindeligt været en liggesten af skifferlignende
materiale på gravstedet,hvorpå teksten bl.a. lød:” Herunder hviler Ove Malling (m.m.)og hans
hustru Christiane f. Beck (m.m.)”. Denne liggesten blev i 1951 ved en renovering af gravstedet og
det opretstående monument,vurderet værende så forvitret ,at den ikke stod til at redde.Der findes
ingen optegnelser om hvad der blev af denne sten.Der fremgår ikke af Holmens kirkebog eller af
vore protokoller,om Ove Malling m.fl. er nedsat i gravstedet på Gentofte Kirkegård, men det
formodes han at være, bla. ud fra den oprindelige stens tekst ” Herunder hviler…”
Ved sin død boede Christiane på ”Forhåbningsholm på Gamle Kongevei”.
Indtil midten af det 1800-århundrede var der kun meget spredt bebyggelse langs Gammel
Kongevej.Der lå fra gammel tid landstederne Sankt Jørgenslund, Svanholm, Nøjsomhed,
Forhåbningsholm og Wilhelminelyst samt nogle mindre ejendomme.
Så Christiane har uden tvivl boet på landstedet Forhåbningsholm ,d.v.s. på eller tæt ved den allé,
som i dag hedder Forhåbningsholmsallé,der munder ud i Gl.Kongevej
I FT-1834 under Kronprinsessgade 385 bor der på 2.sal en familie Malling.Folketællingen blev
foretaget den 18/2 1834, d.v.s. før Christianes død ,men som det fremgår boede hun ikke her ved sin
død.

Eleonora Sophia Beck var den tredie og sidste af de 3 piger,der blev gift.De to andre piger var
blevet gift i 1780 henholdsvis 1781,men Eleonora trak pinen ud og vi skal helt frem til 1786, hvor
hun efterhånden er blevet 27 år, og førend der sker noget.
Havde hun udseendet imod sig eller var hun for krævende m.h.t. et passende parti?
Eller var det den opofrende pige ,der foretrak at tage sig af sin gamle far og enkemand med podagra
og bekymringer over søn Michaels dårlige opførsel på St. Croix?
Tja ,mulighederne blæser i vinden,vi ved det ikke.
Beckfamilien havde uomtvistelig en stor familie-og vennekreds med en stor berøringsflade,så der
måtte da være en i denne kreds ,der kunne være passende.
Jo,der var godt nok en ungkarl på 36 år, Peter Hersleb Graah,en fætter til sin søsters mand, Peter
Hersleb, der kunne komme på tale.
Hvorom alting er ,så blev Eleonora Sophia gift med Peter Hersleb Graah den 9/6 1786 i Gentofte
kirke.
Af protokollen fremgår :”1786, 9 juni i kirken viet højædle,velbyrdige hr. Peter Hersleb,justitsråd
og assessor i højesteret og velbyrdige Eleonora Sophie Beck med kopulationsseddel fra
Københavns amtsstue på 50 rdl. den 8 juni.”( man betalte en kopulationsafgift for at blive gift).
Jens Michelsen Beck skriver i et brev af 20sept. 1786 til Adam Søbøtker på St. Croix bla. :
”Nu har jeg intet videre, så vidt jeg erindrer , at melde,og derfor vil meddele Dem noget om
familietildragelser, jeg maa da først melde , at min ældste datter havde bryllup sidstleden 9de juni
med justitsraad Graah, som er assesssor i Højesteret. Fru Malling, ( Christiane Malling f. Beck gift
med Ove Malling) som var nærværende ved vielsen på Gentofte,maatte gøre hastværk for at komme
til byen,hvor hun samme aften blev forløst med en datter”.
Peter Hersleb Graah var født i København den 1 feb. 1750 som søn af konferensråd Andreas Graah
og moder Petronelle f. Hersleb, jf. nævnt på side 1. Peter blev student i 1766, tog theologisk
eksamen 1768,juridiske eksamen 1772, blev kancellisekretær 1774,landsdommer og

landstingsskriver på Bornholm 1781,fungerende amtmand på Bornholm 1781 og assessor i
Højesteret 1784.
Senere blev Peter konferensråd (1812) og vicejustitiarius i Højesteret (1822) og omsider
pensioneret i nåde i 1827 i en alder af 67 år.Han var Storkorsridder af Dannebrog. Det skrives om
ham , at han indlagde sig udmærkede fortjenester som en dygtig,energisk og uegennyttig
embedsmand.
Ægteparret fik 6 børn,nemlig:
1) Jens Andreas Graah
Blev født den 17/2 1787 og døbt den 23/3 1787 i St. Petri kirke (kbg. 1779-1789) og de
fortsatte altså også traditionen med at anvende denne Beck´ske familiekirke.
Fadderne var:
1) Fru Etatsråd Hansen
?
2) Frk. Louise Kaas
( datter af admiral Kaas)
3) Hr. Konferensråd Hersleb
( formentlig afdøde Peter Herslebs far)
4) Hr. Justitsråd Ove Malling
(svoger,gift med Christiane)
5) Hr. Justitsråd Iver Malling
( bror til Ove. Bliver senere samme år gift med Louise)
6) Hr.Cancelliråd Beck
(svigerfar)
Også her ser man ,traditionen tro,at Jens Beck er fadder til det førstfødte barn.
Jens Beck skriver i et brev ,dateret Gjentofte 12te sept. 1787, til sin ven, Adam Søbøtker på St.
Croix bla. ”Nu skal jeg melde noget om famlilietildragelser.Min ældste datter ved De er gift med
justitsraad Graah: Hun har nu en søn, som er 6 mdr. gammel, en rask dreng.”
Senere blev Jens Andreas Stiftamtmand i Århus og sluttelig amtmand i Hjørring.Kammerherre.
Døde ugift den 26/1 1833.
2) Charlotte Elisabeth Graah
Blev født den 4/12 1789 og døbt den 15/1 1790 i St.Petri kirke ( kbg. 1789-1795)
Fadderene var:
1) Fru admiralinde Kaas
(admiral Kaas hustru )
2) Hr. Hagen
( formentlig apoteker Mathias Hagen)
3) Hr. Conferensråd og Justitsråd i Højesteret Cordsen ( formentlig ven/kollega til Peter)
4) Hr. ? Lindencrone
?
5) Hr. ? Leutnant Stub
( prof. Kratzensteins svigersøn)
6) Hr. Leutnant Kaas
( søn af adm. Kaas)
7) Hr. Sekretær Peter Hersleb Aagaard
(fætter til Peter Hersleb Graah).
Konfirmeret den 6 okt.1805 i Frederiksberg Kirke.
Døde ugift den 23/11 1865
3) Caroline Louise Graah
Blev født den 27/9 1791 og døbt den 19/11 1791 i St. Petri kirke
Fadderne var:
1) Fru Assessorinde Hagen
( en af Hagenbørnene)
2) Frk. Kaas
( datter af adm. Kaas)
3) Hr. Biskop Balle
( beskrevet på side 6)
4) Hr. Etatsråd Aaskov
( Evt. familielægen,som tidligere omtalt)

5)
6) Hr. ? Søbøtker
7) Hr. ?
8) Hr. Prof. Abildgaard

( formentlig Johs, Søbøtker)
( navnet kan ikke læses)
( formentlig nedennævnte)

Såfremt det vitterligt er den kendte banebrydende og alsidige læge og veterinær Prof. P.C.
Abildgaard ( 1740- 1801) ,der er fadderen ,så var det en ganske betydelig mand, der var til stede
her.Han var en alsidig og banebrydende videnskabsmand og naturhistoriker.Han grundlagde
Veterinærhøjskolen på Chr.havn i 1773 på foranledning af Struense. Han interesserede sig bla. for
mineraler og beskrev og navngav mineralet kryolit.Han interesserede sig også meget for
elektricitetens gåder og udførte mange forsøg. Han må have hørt til kredsen ,der bla. omfattede
Kratzenstein,Mahling og Beck.
Døde ugift,altså Caroline Louise Graah.

4) Wilhelm August Graah
Blev født den 24/10 1793 og døbt den 5/11 1793 på Den Kgl. Fødselsstiftelse,et noget
usædvanligt sted ,der overvejende er for ugifte mødre og fattige folk.Man troede i en periode ,at det
var godt at føde på fødselsstiftelsen,men det var i virkeligheden en pestens hule.Børnedødeligheden
for de nyfødte var større her end ved private fødsler!.Familien Graah må have troet ,at de gjorde det
rigtige.Gad vide om det har noget med svogeren,Ove Malling,at gøre.Han blev i 1803
Fødselsstiftelsens 1.Direktør,men var måske allerede involveret her på dette tidspunkt? Han
benyttede dog ikke selv Fødselsstiftelsen.
Af protokollen fremgår,at der normalt ikke bliver anført forældres navne og profession.
Denne indlæggelse og fødsel må da også være noget usædvanligt( det var et fornemt barn), idet der
i protokollen er anført
”En søn af H. Justitsråd og fru Graah,Udbragt 6/11-93.”
Blev senere søofficer og en af de første opdagelsesrejsende og kortopmålere af Grønland,bl.a. en
ekspedition fra 1828-31.
Læs meget mere herom f.eks. på Google.
Gift 9/2 1831 med Maren Cathrine West f. 28/5 1810,Trinitatis sogn i Kbhn.
De fik følgende 7 børn:
-Peter Hersleb Graah,f. 28/11 1832.Gift ,men ingen børn.
-Johannes Graah, f. 18/3 1834.
-Sophus Jens Michael Graah, f. 7/12 1835. Død 1836.
-Sophie Christiane Graah, f. 26/11 1836. Død 15/3 1840.
-August Wilhelm Graah, f. 13/9 1839.
-Carl Frederik Graah, f. 9/4 1842.
-Anna Elisabeth Graah ,f. 31/3 1844.
Wilhelm August døde 16/9 1863 på Frederiksberg.

Gad vide om det er Wilhelm August Graah eller en af hans efterkommere,der har arvet de to
malerier af ægteparret Beck? Og hvorfor en Graah-efterkommer?
Mor Gerda og Moster Jytte besøgte engang i 1970erne en ungkarl på Frederiksberg ,der havde de
to originalmalerier hængende på en af væggene.De fik efterfølgende lov til sende en professionel
fotograf ud for at få taget et farvefoto af ægteparret. De er så senere mangfoldiggjort og uddelt til
børnene. Endvidere er de med i bogen ”Slægten Beck”,dog kun i sort/hvid farve.
Det er utvivlsomt originalerne af ovennævnte malerier, som Agnes Lunn har malet af efter
ægteparret,idet både stillingen og beklædningen af personerne matcher.
5) Peter Hersleb Graah
Født den 1/10 1795 og døbt dem 14/10 1795 på Den Kgl. Fødselsstiftelsen
Igen indført i en særlig rubrik.!
Peter blev cand.jur. 1820 og var hele sit liv en højtstående embedsmand ved kancellirådet og
Hof-og Statsretten. Blev kancelliråd i 1852.
Døde ugift på Frederksberg den 13/3 1860 af lungebetændelse og blev begravet fra Frederiksberg
kirke den 20/3 1860
6) Bolette Christiane Graah
Blev født den 7/4 1799 og døbt den 20/4 1799 på Den Kgl. Fødselsstiftelse.
Også her ses i protokollen,at det har drejet sig om ”fornemme” folk,idet indførslen vedr. dåben
er ført i en særskilt rubrik med uddrag af teksten således:”Datter af hr. justitsraad og højesteretsassessor Peter Hersleb Graah og hans hustru fru Eleonora Sophie Graah fød. Beck.
Faddere var: fru Lovise Henriette Malling og barnets moder, fru Graah; højesteretsassessor Sporon; Major Søbøtker; landvæsenskommissær Torst i Viborg; cand juris Friis; studiosus juris
Friis; studiosus Tieslog.”
Døde ugift i 1835.
Om familiens liv iøvrigt ved jeg ikke mere lige nu.
Eleonora Henriette Graah f. Beck døde den 22/4 1829 og blev begravet den 27/4 1829 fra Vor Frue
i Kbhn ,70 år gammel.
Peter Hersleb Graah flyttede fra København til Hjørring efter hustruens død, hvor sønnen, Jens
Andreas, var Amtmand over Hjørring Amt.. Her døde faderen kort efter den 13/12 1830 og blev
begravet fra Hjørring kirke den 21/12 1830,80 år gammel.
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