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FORORD til 1. udgaven
af Hans Konow

EFTER AT JEG var blevet gift med en af A.N. Hansens efterkommere, maatte
jeg snart sande de velkomstord, som et af de ældre familiemedlemmer rettede til en ung dame, der ligesom jeg var blevet indgiftet i familien: »det er
ikke en familie – det er en myretue, Du er kommet ind i.«
Fra tid til anden kunde man jo nok savne en samlet oversigt over slægten;
det kneb tit med at holde rede paa dens grene og dens talrige medlemmer –
og jeg satte mig for til eget brug at lave en saadan. Under mit arbejde med at
samle oplysninger hertil er der imidlertid fra en del af slægtens medlemmer
fremkommet ønsker om, at mine bestræbelser skulde komme alle slægtens
medlemmer til gode, og derfor ser denne lille bog dagens lys. Takket være en
kreds af familiemedlemmers interesse og offervilje er der skabt den nødvendige økonomiske basis for dens trykning.
Der har to gange tidligere været trykt stamtavler over A.N. Hansens efterslægt; første gang i 1882, da Louis Hansen udgav Fortegnelse over Etatsråd
A.N. Hansens og Hustru Emma Eliza f. Gruts Descendents 1798-1882, og anden gang omkring aarhundredskiftet, da Th. Hauch-Fausbøll i »Slægtshaandbogen« bragte en stamtavle over Slægten Hansen (Grut), som altsaa kun medtog stamfaderens agnatiske efterkommere.
Den foreliggende stamtavle, som er afsluttet i maj 1947, bringer en –
haaber jeg – fuldstændig fortegnelse over alle stamfaderens efterkommere,
saavel paa sværd- som paa spindesiden. For at lette oversigten er opstillingen
ordnet generationsvis og slægtens medlemmer forsynet med fortløbende
numre.
Foruden fra de ovennævnte to stamtavler og fra mere generelle personalhistoriske og genealogiske værker har jeg hentet værdifulde oplysninger i
følgende mere specielle publicationer:
A History of the Berry Family, by Eleanor Berry
Slægtebog over Marie Kirstine Bruns Descendenter (Fr. Harder)
N.R. Bull: Stamtavle over den trønderske Slægt Bull
Hauch-Fausbøll: Slægten Dinesen
Peter N. Heering: Familiebogen
C. Klitgaard: Kjærulfske Studier
Stamtavlen Melchior
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G. Grove: Slægten Plum
R. de Cazenove: Rapin-Toyras
V. Lemvigh-Müller: Slægten Lehn Schiøler
Jul. Schovelin: Fra Kongegunst til Selvstyre – Fra den danske
Handels Renaissance.
A.N. Hansens datter Ellen og hendes ægtefælle, professor Plum, hvis ægteskab var barnløst, adopterede 4 døtre. Da disse altid baade af sig selv og af
andre er blevet betragtede som hørende til familien, er det forekommet mig
naturligt, paa tværs af genealogiske og biologiske principper, at medtage disse
adoptivbørn og deres efterslægt – ikke mindst i betragtning af, at ikke mindre end 3 af ægteparret Plums børnebørn er indgiftede i andre af slægtens
grene. Af praktiske grunde er dette dog sket i et tillæg til stamtavlen med
særskilt nummerering. – At denne gren af slægten ikke er medtaget i den
udarbejdede statistik, turde ikke behøve nogen særlig begrundelse.
Mange af slægten, især i de yngste generationer, ved maaske meget lidt om
A.N. Hansen. Jeg har derfor fundet det rimeligt at bringe en lille biografi,
som i korte træk fortæller om denne betydelige mands liv og virke. En saadan
biografi giver kun et fattigt billede af personligheden, og jeg er derfor taknemmelig over at have faaet lov til at medtage et uddrag af nogle erindringer,
skrevne af et af hans børnebørn; disse giver et friskt og levende supplement
til biografiens tørre og nøgterne oplysninger.
Om hans sønner har jeg været saa heldig at faa fat i en kort fremstilling,
som giver et klart billede af disse paa hver sit felt saa betydelige mænd. Denne
artikel, som stod i Illustreret Tidende i anledning af Gustav Hansens død i
1912, er skrevet under mærket »Emeritus«. Da det trods ihærdige anstrengelser ikke er lykkedes at finde frem til forfatteren, bringer jeg dette afsnit
uden forfatterens tilladelse.
Desuden har jeg fundet det hensigtsmæssigt at medtage ahnetavler for
saavel stamfaderen som for hans hustru og deres svigerbørn. En plan om at
bringe billeder af en større del af slægtens medlemmer har desværre af rent
økonomiske grunde maatet opgives. Jeg må derfor nøjes med smukke billeder af stamfaderen, hans hustru og dennes fader, hvis navn jo nu bæres af
hovedparten af hans agnatiske efterkommere. For velvillig tilladelse til gengivelse af disse billeder bringer jeg ejerne min bedste tak.
Hele dette omfattende arbejde har kun kunnet gennemføres, fordi familiens medlemmer saa beredvilligt har rakt mange hjælpende hænder og har
besvaret mine mange spørgsmaal; jeg maa her have lov til at takke alle, der
har hjulpet med.
I almindelighed har jeg ikke ment det nødvendigt at verificere de oplysninger, jeg har modtaget fra familiens medlemmer og fra trykte kilder; kun
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hvor der forelaa modstridende oplysninger samt hvor jeg ikke paa anden
maade har kunnet fastslaa de paagældende data, er jeg tyet til kirkebøger og
andet arkiv-materiale. For den velvillige assistance, der herved er ydet mig
fra arkiver, sognepræster og kirkekontorer, bringer jeg herved min bedste
tak.
En speciel tak bringer jeg de herrer lensbaron Berner Schilden Holsten,
bibliotekar, dr. phil. Albert Fabricius, bibliotekar Josef Fischer og cand.jur.
J.F. Gotschalk, der paa forskellig maade har staaet mig bi med raad og daad.
Det er mit haab, at denne lille bog – som en amatørs fritidsarbejde – maa
blive modtaget med overbærenhed; thi jeg er mig bevidst, at alle kunde have
gjort det anderledes, og mange kunde have gjort det bedre – men havde jeg
ikke gjort det, var det maaske aldrig blevet gjort.
Odense, i maj 1947
Signeret Hans Konow
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FORORD til 2. udgaven
af Hans Konow

MYRETUER VOKSER – og »Hansen-familien« er ikke nogen undtagelse,
snarere tværtimod.
På opfordring af en del af »Myrerne« har jeg derfor udarbejdet den foreliggende stamtavle, som er afsluttet i sommeren 1966, på hvilket tidspunkt den
– håber jeg – gav en fuldstændig fortegnelse over samtlige A.N. HANSENs
efterkommere.
Familiebegivenheder, der siden da er indtruffet, er efter evne indarbejdet i
stamtavlen, medens begivenheder, der er kommet til mit kundskab under
trykningen, er medtaget under »Tilføjelser og rettelser« bagest i bogen.
Det bemærkes, at bogens tekstafsnit er optrykt uændrede fra første udgave.
Billedstoffet er fornyet, og for velvillig tilladelse til gengivelse bringer jeg
billedernes ejere min bedste tak.
Det store arbejde med udarbejdelsen har kun kunnet gennemføres, fordi
familiemedlemmerne så beredvilligt har besvaret mine mange spørgsmål. Jeg
takker alle, der har hjulpet med.
Jeg håber, at denne lille bog må blive til glæde og nytte for familiens medlemmer.
København, i maj 1970
Hans Konow
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FORORD til 3. udgaven
af Hans Jørgen Knudtzon

DET VAR I FORBINDELSE med familiemødet på Clausholm Slot, den
27. august 1988, at tanken om en ny udgave af Konow’s fremragende værk
opstod, og mange af de omkring 400 fremmødte udtalte sympati for tanken.
Gennem det følgende årti blev indkomne slægtsoplysninger samlet til bunke,
og man må i sandhed give Hans Konow ret i, at den Grut-Hansen’ske »myretue« er i stærk vækst. Da opgaven således viste sig ret så omfattende, efter at
foreliggende slægtsdata var blot foreløbigt systematiserede, stiftedes i 2002
Foreningen GRUT-HANSEN-EFTERKOMMERNE, og et edb-program,
betitlet Family Tree Maker, anskaffedes.
Da alle foreliggende data – først og fremmest Konow’s data – var lagt ind
i programmet, viste det sig først med stor tydelighed, hvor mange data der
manglede – og at opgaven var særdeles byrdefuld.
Men i denne fremragende slægt er hjælpen altid nær; siden foråret 2004
har en kær kreds af slægtninge arbejdet på at indhente slægtsdata fra fjern og
nær, således organiseret, at hver slægtning tog sig af sin gren, regnet efter
hver af stamforældrenes 9 produktive børn. Enkelte tog sig dog af mere end
én gren og alle har arbejdet på tværs og hjulpet på tværs med nødvendige
data.
Kredsen af kære slægtninge tæller Rikke Grut, Helle Skjerbæk, Henrik Berner,
Herman Bernhoft, Mikael Grut, Kjeld Moltke-Leth og Klavs Olsen; disse slægtninge har i over 2 år udført et enestående, kolossalt, engageret og vidunderligt arbejde, uden hvilket denne 3. udgave aldrig ville have set dagens lys. Det
må være tilladt her at bringe disse slægtninge en helt speciel og meget varm
TAK for deres fremragende indsats, både med datafangsten og under redaktionsprocessen.
Men hele slægten skal naturligt bringes stor TAK, fordi man så beredvilligt har besvaret spørgsmål og udfyldt spørgeskemaer og i det hele så positivt
har bakket op om projektet, der, dataindsamlingsmæssigt, afsluttedes sidst
på foråret 2006.
At bogen i 3. udgave er vokset til et større format, har sin årsag i den
stærkt forøgede datamængde, men det har ikke været tanken at lave en helt
ny bog. Konow’s værk er så fortræffeligt, at det er faldet naturligt at videreføre hans koncept, blot med Plum-grenen integreret og nogle få yderligere
tekstafsnit, hvoraf eet kapitel er forfattet af Klavs Olsen, som derfor fortjener
FORORD
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stor TAK. En særlig TAK rettes til Henrik N. Knudtzon, der har udfærdiget
tekstafnittet med English Summary af de foregående tekstafsnit. Hans Konow’s
efterkommere bringes en speciel TAK for tilladelse til at konceptet således
fortsat har kunnet benyttes. De benyttede fotografier stammer dels fra tidligere udgaver, dels fra BLIXENIANA 1979 – hvorfor forfatteren, operasanger Frans Lasson bringes en særlig TAK – dels fra ØREGAARD MUSEUM
– hvis medarbejdere derfor bringes stor TAK.
Et formål med stiftelse af Foreningen GRUT-HANSEN-EFTERKOMMERNE var i første omgang at få lagt projektet ind i nogle faste økonomiske rammer, og Foreningen har mødt stor velvilje i forbindelse med fondsansøgninger. Bogens produktion er således blevet muliggjort ved generøs
fondsstøtte, og det er mig en stor glæde her at bringe min bedste TAK til:
Det Obelske Familiefond
I.F. Lemvigh Müllers Fond
Legatet Moster Bess’ Penge
VELUX FONDEN
Foreningens formål omkring udarbejdelsen af denne 3. udgave er således
opfyldt med udgivelse af denne bog. Men Foreningen her også det formål at
ajourføre denne nye udgave, hvilket efter min bedste overbevisning bør ske
ved hjælp af den moderne teknologi, der bliver en stedse mere integreret del
af vor dagligdag. Det er derfor min tanke, at et forhåbentligt overskud ved
salget af denne bog skal benyttes som økonomisk basis for oprettelsen af en
elektronisk database med hjemmeside, der fremover skal administreres af en
GRUT HANSEN EFTERKOMMER som web-master. Denne web-master
skal have solid indsigt i den relevante teknologi og navnlig have den store og
ægte slægtsinteresse, der vil være en nødvendig drivkraft bag det fortsatte
arbejde med at holde slægtens data ajour. Lykkes det, vil nærværende 3. udgave være et stadie på vejen mod en fremtid, hvor slægtens sammenhold –
der altid har været bemærkelsesværdigt – vil kunne bevares tæt og godt, til
stor glæde for den stadig større »myretue«.
Det er et stort håb, at slægtninge, der efter læsningen heraf får lyst til at
udføre dette slægtsarbejde, vil melde sig til undertegnede, således at vi kan få
sikret dette arbejde for fremtiden. Det vil være den rette måde at ære Hans
Konow på; han ville glæde sig over, at hans store og uegennyttige arbejde på
den vis kan bære rige frugter ind i en lang fremtid.
Afslutningsvis bemærkes, at stamtavlen ikke er fuldstændig; det har ikke
været muligt at få hjemtaget alle oplysninger. Læserne er meget velkomne til
at meddele undertegnede manglende data – eller rettelser af forkerte data,
for hvilke alene undertegnede bærer ansvaret.
12
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Må jeg citere forfatteren Sven Tito Achen, der ved en ny bogudgivelse skal
have udtalt: »Denne bog er ikke fuldkommen, men den er dog udkommet!«
Slægten ønskes rigtig god fornøjelse med denne bog, som helt givet af enhver
anden ville være udført anderledes, men som nu altså omsider foreligger i 3.
udgave.
Foreningen GRUT-HANSEN-EFTERKOMMERNE
ved Hans Jørgen Knudtzon
E-mail: knudtzon@compaqnet.dk
København, efteråret 2006
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Etatsrådinde
EMMA ELIZA HANSEN, f. Grut, ca. 1863.
Efter Blixeniana 1979.

Etatsråd
A.N. HANSEN, ca. 1865.
Efter Blixeniana 1979.

The Reverend
THOMAS GRUT
1769-1836
Øregaard Museum.

A.N. Hansens børn og svigerbørn, ca. 1873. Efter Blixeniana 1979.

1. Harald Hansen (1835-1902), 2. Louis Hansen (1839-95), 3. Peter Plum
(1829-1915), 4. Emily Berry, f. Hansen (1827-1909), 5. Alfred Hansen
(1829-93), 6. Emmy Hansen, f. Gotschalk (1827-86), 7. Anna Hansen,
f. Dompierre de Jonquières (1847-1941), Mary Westenholz, f. Hansen (18321915), 9. Walter Berry (1827-1905), 10. Ellen Plum, f. Hansen (1836-1913),
11. Ida Hansen, f. Wulff (1845-1924), 12. Octavius Hansen (1838-1903),
13. Cathinka Hansen Grut, f. Hoskiær (1832-1911), 14. Louise Hansen,
f. Bull (1846-1926), 15. Edmund Hansen Grut (1831-1907), 16. Gustav
Hansen (1843-1912), 17. Valborg Grut, f. Heilmann (1850-1925), 18.
William Grut (1840-1902). Efter Blixeniana 1979.

Løjtnant
CHARLES HANSEN
1833-63

Etatsråd
REGNAR WESTENHOLZ
1815-66

A.N. HANSENS OG EMMA GRUTS
AFSTAMNING OG SLÆGT
af Hans Konow
A.N. HANSENS oldefader paa fædrene side var Peder Hansen, der skal være
født paa Langeland; han var godsforvalter paa herregaarden Sparresholm i
Sydsjælland og boede paa Raadegaard. Han blev gift med Elisabeth Margrethe Smidt, datter af degnen i Everdrup Hans Rasmussen Smidt og Margrethe
Sophie Heller (der var datter af præsten i Everdrup hr. Ditmer Heller). Paa
Raadegaard opvoksede en børneflok paa 15; af disse var dog sønnen Hans
Christian Hansen saa vidt man ved den eneste, der forplantede mandslinien.
Han var først faderens efterfølger som godsforvalter, men nedsatte sig senere
som værtshusholder i Næstved. I Toksværd Kirke blev han gift med Cathrine
Brun, hvis forældre var bagermester Jens Nielsen Brun og Anne Hansdatter
Kloncher, som boede i Næstved i det saakaldte »Apostelhus«, en af byens
fremragende bygninger fra det 17. aarhundrede.
Hans Christian Hansens næstældste søn var Godfred Hansen, der var vinhandler en gros og detail, fasbindermester og direktør for fattigvæsenet i
København. I sin ejendom paa hjørnet af Store Kongensgade og Gothersgade
(hvor det nuværende hotel Cosmopolite ligger) havde han en bekendt vinstue. Han løste borgerskab i København 1792 og her blev han i 1795 gift
med Anna Cathrine Weinreich. Hendes fader, Peter Didrik Weinreich, var født
i Hamborg, kom 1756 til København som blytækkersvend og vandt 1765
borgerskab her; fra 1770 til sin død var han blytækkerlavets oldermand.
Moderen Inger Kirstine, var datter af Jens Petersen, der var kusk hos fyrstinden af Ostfriesland (dronning Sophie Magdalenes søster).
To af Godfred Hansens sønner blev hver paa sit felt fremragende dygtigheder. Den ene, Hans Peter Hansen, blev direktør for Nationalbanken; han
var fader til konferensraad, højesteretsadvokat og borgermester i København
H.N. Hansen, hvis søn kontreadmiral Godfred Hansen blev gift med Johanne Plum (se stamtavlen). Den anden var A.N. Hansen, der blev gift med
Emma Eliza Grut fra Guernsey; fra dette ægtepar nedstammer den slægt,
som denne lille bog handler om.
Emma Gruts fader var Thomas Grut, sognepræst (»rector«) ved St. Andrew’s
Church paa Guernsey; hendes moder var Lucy Martin, der siges at have været datter af en vinkøbmand fra Rouen; deres bryllup stod imidlertid i England, idet det af kirkebogen for Campton Church (county Bedford) fremgaar,
at Thos. Grut, Clerk of Guernsey, den 30. juni 1801 blev viet til Lucy MarA . N . HANSENS OG EMMA GRUTS AFSTAMNING OG SLÆGT
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tin, spinster of Shefford. Derimod findes der ikke i kirkebøgerne for Campton eller Shefford nogen indførsel, der viser hendes dåb eller noget om hendes forældre. Det ligger derfor nær at antage, at traditionen om, at hun stammer fra Rouen, er rigtig. Usandsynligt er det i hvert fald ikke, naar man
betænker hvor mange familier, der under den franske revolution flygtede fra
Frankrig til England.*
Foruden datteren Emma havde præsteparret fra Guernsey to døtre Louisa
og Ellen Mathilda, og to sønner, Thomas Charles og Alfred. Ellen Mathilda
og Alfred døde ugifte, mens Louisa blev gift med Alfred Mansell, der en tid
lang var kompagnon med Joseph Hambro og A.N. Hansen, senere medindehaver af A.N. Hansen & Co. Sønnen Thomas Charles var i aarene 18301842 bosat i Odense, hvor han havde borgerskab som grosserer (indtil 1835
i kompagni med grosserer Carl Wilhelm Høyer). Han blev i 1834 gift i Kerteminde Kirke med Adèle Wilhelmine Petit fra Altona, og parret boede paa
Nørregade i Odense, hvor to af deres sønner, Alfred Thomas og Charles
Alexander, blev født. En tredje søn, Percival, ses ikke at være født her, og maa
vel være født efter afrejsen fra Odense. Thomas Charles Grut bosatte sig
senere med sin familie i Australien og døde der 1879, kun overlevet af sønnen Percival, der da boede i Melbourne.
***
* Redaktionen af denne 3. udgave kan meddele følgende korrektion hertil:
Lucy Martin var ikke fransk, men rent engelsk. Hendes fader var Samuel
Martin, født 1732 – død 1795, som var shopkeeper i Shefford, Bedfordshire;
hendes moder var Elizabeth Martha Cole, født 1735 – død 1807, hvis agnatiske linie bagud i 1600-tallet levede i Oxford. Lucy Martin havde blandt sine
4 søskende broderen James Martin, der emigrerede til Frankrig, slog sig ned
i Rouen og døde dèr. Overleveringen om, at Lucy Martin stammede fra Rouen
i Frankrig, hidrører sandsynligvis fra disse faktiske kendsgerninger om broderen.
Disse oplysninger fremgår af et brev af 14. december 1970 fra Nodie Berry
til Erling Grut, der med et brev af 22. juni 1989 sendte dem til undertegnede, med anmodning om optagelse heraf i slægtsbogens kommende udgave.
Det kan tilføjes, at Nodie Berry’s oplysninger om Lucy Martin’s mødrende slægt Cole findes i The Society of Genealogists i London.
Ahnetavle II er tilrettet med disse oplysninger i forhold til 2. udgaven.
Hans Jørgen Knudtzon
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A.N. HANSENS LIV OG VIRKE
af Hans Konow

HAN GIK SOM dreng i Efterslægtsselskabets skole og kom allerede i en ung
alder paa kontoret hos Joseph Hambro. Denne havde den for store mænd
sjældne evne: at »opdage« dygtigheder, og den endnu sjældnere gave: uden
smaalig jalousi at opelske og udvikle deres talenter. Dette kom i høj grad den
unge Andreas til gode; Hambro saa snart, hvilke rige evner, der var ham
medfødt, og tidligere end de fleste fik han store og krævende opgaver rundt
i Europa.
I 1819, kun 21 aar gammel, betroede Hambro ham stillingen som sin
repræsentant paa de engelske kanaløer, over hvilke han førte en ikke ubetydelig handel saavel med danske som med brasilianske varer. Denne virksomhed blev imidlertid kun kort, thi allerede i 1821 havde Hambro brug for ham
i London, hvor han sammen med Hambros kompagnon, George Gerson, for
den danske Stat ordnede et laan paa £ 3.000.000 (det saakaldte HaldemannGoldschmidtske laan).
Kort efter, i 1822, finder vi ham i Christiania. Den norske Stat havde hos
Hambro faaet et laan, og havde som sikkerhed stillet indtægterne af tolden;
opsynet med denne forretnings afvikling blev overdraget den unge Hansen.
Denne opgave havde nær forandret hele hans livsbane. Med sin ubændige
virketrang var det ham umuligt at lade tiden løbe fra sig; under eget navn,
men med en vis tilknytning til Hambro, grundlagde han en forretning, hovedsagelig med korn. Denne virksomhed tog hurtigt et forbavsende opsving,
og A.N. Hansen blev i løbet af kort tid en hel handelsmatador i den dengang
ret ubetydelige norske hovedstad.
Han følte sig derfor snart hjemme i Norge, og det kan derfor ikke undre,
at han kun modstræbende gav efter for Hambros henstillinger om at vende
tilbage til moderfirmaet. I 1825 døde Gerson, og Hambro havde mere end
nogensinde brug for A.N. Hansens vidtspændende evner i sin stadig voksende virksomhed. Da A.N. Hansen kom til København paa Hambros anmodning, lykkedes det ham ved sin charmerende overtalelse, og efter at A.N.
Hansen paa meget gunstige vilkaar var blevet optaget som parthaver i huset
Hambro, at formaa ham til at vende Norge ryggen.
I de nærmest følgende aar foretog Hambro store udvidelser af virksomheden, idet han i slutningen af 1831 ved kongelig bevilling fik eneret paa at
anlægge en rismølle. Da rishandelen imidlertid var indskrænket til visse dele
A . N . HANSENS LIV OG VIRKE

23

af aaret, blev møllen ogsaa indrettet til formaling af korn i forbindelse med et
bageri til fremstilling af skibsbrød. Senere blev der i tilslutning til denne
virksomhed oprettet et slagteri og salteri af kød og flæsk; i forbindelse hermed foretoges ogsaa opfodring af svin, idet affaldsprodukterne fra rismøllen
viste sig velegnet til svinefoder. Sjælen i dette komplicerede foretagende var
utvivlsomt A.N. Hansen, selvom baade hans svoger, Alfred Mansell, og Hambro endnu en tid var medinteressenter.
I 1836 udtraadte A.N. Hansen, der allerede i 1829 havde faaet selvstændigt grossererborgerskab, af det Hambroske hus og helligede sig herefter helt
sin merkantil-industrielle virksomhed under firmanavnet A.N. Hansen &
Co. Hambro selv forlod i 1840 Danmark for at slaa sig ned i London, hvor
hans søn aaret før havde nedsat sig som bankier; A.N. Hansen overtog
hans andel i forretningen og fortsatte med Mansell som kompagnon, indtil
denne i 1847 udtraadte og rejste hjem til England. Fra 1. januar 1859
optog han sine to sønner Alfred og Harald i firmaet, som han med stor
dygtighed – og vel ogsaa held – opbyggede til et meget betydeligt foretagende, der i tidens løb gjorde ham til en meget velstaaende Mand.
Udover sin store virksomhed gjorde A.N. Hansen ogsaa en betydelig indsats for sin stands interesser. Allerede i 1839 blev han indvalgt i GrossererSocietetets Komité, hvor han hurtigt gjorde sig gældende. Da komitéens formand, L.N. Hvidt, i 1856 trak sig tilbage, blev det betragtet som en selvfølge, at A.N. Hansen blev hans efterfølger. Hans store indsigt i handelslivets
mangeartede forhold og hans stort anlagte syn paa tingene aftvang respekt;
til trods for sit utilnærmelige og barske væsen, var han agtet og afholdt af den
københavnske grossererstand. Han beklædte da ogsaa formandsposten uantastet til sin død.
I det politiske liv tog han kun ringe del, idet han i aarene 1842-1844 var
Stænderdeputeret for København i Roskilde Stænderforsamling. Derimod
var han med i ledelsen af adskillige aktieselskaber; saaledes var han bestyrelsesformand i De private Assurandører fra 1839 til sin død, han var medstifter af Privatbanken i 1857 og i en aarrække medlem af Nationalbankens
repræsentantskab. Han blev endda ved broderen H.P. Hansens død valgt til
dennes efterfølger som Nationalbankdirektør – men da han ikke mente at
kunne forene denne post med ledelsen af sin egen store virksomhed, afslog
han at modtage dette valg.
Hans levende aand og store kundskabsfylde lod ham imidlertid ikke nøjes
med det arbejde, som stod i forbindelse med hans merkantile virke; han var
en meget belæst mand og nærede hele sit liv stor interesse for landbruget.
Han ejede i tidens løb flere store gaarde, først Kokkedal i Nordsjælland (18291843), senere Øregaard paa Strandvejen, Tirsbæk (1861-1873) og Nørre

24

GRUT HANSEN EFTERKOMMERNE

Holmegaard i Jylland (1869-1873). Denne interesse bragte ham saa tidligt
som i 1833 ind i Landhusholdningsselskabets Handelskomité.
Myndig, selvbevidst og maalbevidst, saadan var A.N. Hansen. Han var
vant til at blive adlydt og til at se alting lykkes for sig; derfor kunne han kun
daarligt taale andre meninger ved siden af sin egen, og i sine bedste Aar var
han stejl indtil stædighed og afvisende indtil utilnærmelighed. Men som aarene
gik blev hans ydre form mere afdæmpet, kanterne mere afslebne. Han var
paa sin vis hjertevindende og da han opnaaede alderens værdighed, indtog
han en førerstilling, som kun er de faa beskaaret, og som lige saa meget var
baseret paa ærefrygt som paa sympati.
Han var ganske fri for tom forfængelighed – men det kan ikke undre, at
en mand af hans format, rige evner og dynamiske fremdrift maatte vinde
ogsaa ydre glans, hæder og ære. Han blev i en ung alder Ridder af Dannebrog, og var endnu en ung mand, da han benaadedes med etatsraadstitlen,
som han bar med stolthed; senere modtog han først Sølvkorset og kort før
sin død Kommandørkorset af Dannebrog.

A . N . HANSENS LIV OG VIRKE

25

ERINDRINGER OM A.N. HANSEN
OG EMMA GRUT
af et af hans Børnebørn
GRANDPAPAS Fa’er hed Godtfred Hansen, han var Vinhandler og ejede
en Gaard paa Hjørnet af Store Kongensgade og Gothersgade, der hvor nu
Hotel Cosmopolite ligger. Han havde foruden Andreas Nikolaj, en Søn Hans
og i hvert fald tre Døtre: Frede, Ane og Stine.
Sønnerne var begge betydelige, dygtige Mænd, »Grandpapa« var vel nok
den dygtigste og fra Karakterens Side den paalideligste. Men »Grandpapa«
havde et vanskeligt Sind, han var ustyrlig heftig, og i hvert Fald i sin Optræden hovmodig; Onkel Hans var derimod en mere smidig og urban Mand.
Grandpapa »kunde ikke« med sin Familje, overfor den lagde han ikke
Baand paa sit vanskelige, hæftige Sind. Naar Grandmama af Pligtfølelse og
for ikke selv at komme til at staa i et skævt Lys med megen Diplomati udvirkede Tilladelse til at indbyde den – Grandpapas Familje – var han saa uvenlig
og afbidende mod den, at Sammenkomsterne i Virkeligheden ikke var andet
end Kvaler, man gennemgik for at bevare Skinnet.
Grandmamas Fa’er hed Thomas Grut og var Sognepræst i St. Andrew’s
paa Øen Guernsey. Familjen holder paa, at han i lige Linje nedstammer fra
Hugo Grotius. Jeg har set en Stamtavle, der godtgjorde det, men om dens
Paalidelighed tør jeg ikke udtale mig. Det eneste, jeg mindes at have hørt om
den gamle Sognepræst, der var død inden min Mo’er blev født, er følgende
Ytring af Onkel Octavius: »Det er Grandpapa Gruts Fodboldspil, vi kan
takke for vore fysiske Kræfter«. Grandmama Grut hed Lucy og var født Martin. Slægten stammede, tror jeg, fra Normandiet. (Nej, den var rent engelsk,
jvfr. noten efter foranstående kapitel om A.N. Hansens og Emma Gruts Afstamning og Slægt; Red.)
Om Grandmamas og Grandpapas Barndom og tidlige Ungdom ved jeg
absolut intet. Grandpapa var født 1798 og Grandmama 1803. Det maa
have været omtrent i aaret 1821, at Grandpapa paa en Forretningsrejse
tilbragte en tid paa Guernsey og der traf og forlovede sig med den unge,
smukke Præstedatter Emma Eliza Grut. De to unge enedes imidlertid om
at holde Forlovelsen strengt hemmelig endogsaa for deres nærmeste. Hvor
meget de i de paafølgende Aar hørte fra eller om hinanden, ved jeg ikke, ret
meget har det vel næppe været, da hine Tiders unge Piger ikke – især ikke
i et Præstehjem paa saa afsidesliggende et Sted som Guernsey – ubemærket
kunne modtage eller afsende Breve. Følgende lille Begivenhed taler da ogsaa
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for, at den unge Emma ikke stod i livlig Forbindelse med sin Fæstemand.
Den tredje Sommer efter hans Besøg lykkedes det hende at skaffe sig nogen Undervisning i Dansk hos en dansk Skibskaptajn, der af en eller anden
grund opholdt sig paa Guernsey. Om Skibskaptajnen har anet Uraad og
har villet prøve hende, eller om han talte i god Tro ud fra Fejlunderretning,
vides ikke, nok er det at han en Dag i Samtalens Løb fortalte Emma, at den
unge Mr. Hansen var gift. Saa besvimede stakkels Emma. Det første hun
spurgte om, da hun kom til sig selv, var en lille Flacon, som ganske rigtigt
var fundet paa Gulvet ved Siden af hende, og saa kom det under Suk og
Taarer frem, at den lille Flacon var en Gave fra Mr. Hansen, den eneste
hun havde modtaget, og at hun i de tre Aar havde holdt den gemt i sin
venstre Haand Nat og Dag (først nu, da jeg nedskriver det, slaar det mig, at
det var et mærkeligt ubekvemt Sted for hende at have den, maaske har den
unge Mand lagt den netop i den Haand, maaske skulde hun netop vise sin
Troskab mod ham ved at bære den paa den besværlige Maade, maaske tvang
en eller anden Overtro hende dertil. Hvad kan man ikke finde paa, naar man
er ung – og for resten ogsaa naar man er gammel) – nok er det, da Hemmeligheden med Flaconen var ude, fulgte Hemmeligheden om Forlovelsen
efter.
Hvad der videre skete, maa have været godt og glædeligt, for den 7. juli
1825 holdt Andreas Nikolaj Hansen Bryllup med Emma Eliza Grut, og – ja
paa en maade levede de lykkeligt sammen lige til deres Dages Ende, for Kærligheden blegnede ikke, og det er rigtigt, at Grandmama hele sit Liv med
Stolthed talte om »Mr. Hansen« og følte sig fuldt forvisset om, at hun var gift
med Danmarks, om ikke Europas betydeligste Mand, og det passer ogsaa
nok, at Grandpapa lod et af sine Skibe tage nogle Læs »gravel« med hjem fra
England og lægge paa gangene i Øregaards Have, for at Grandmama, naar
hun gik der, kunde have sit Fødelands Jord under Fødderne, og det er rigtigt,
at han, da hun i sit tredsindstyvende Aar ramtes af Apoplexi, i sit Hjertes
Smerte sagde: »Bare jeg maa beholde hende siddende paa den Stol, vil jeg
være glad«; men stakkels Grandmama dansede alligevel ikke paa Roser i sit
Ægteskab, og naar de ældste Børn holdt saa lidt af Grandpapa, som de gjorde,
var Grunden hovedsagelig den, at de ikke kunde tilgive ham, hvordan han
var mod Grandmama.
Deres første bo satte de i Christiania; hvor længe de boede der, ved jeg
ikke, men mere end to Aar boede de der næppe. Jessie fortæller, at de kom
hjem allerede inden Tante Emilys Fødsel (1827). Grandpapa rejste i Forvejen. Han tog til Malmø for at møde Grandmama, og saa stor var hans Længsel, at han, da han gik ud for at møde hende, lagde sig ned paa Landevejen
med Øret mod Jorden for at lytte efter Vognen.
Tanne paastaar derimod at vide fra Moster Ellen, at Grandmama maatte
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tage om ad Finland og Rusland og sejle fra Danzig, hvorfor kan hun dog ikke
huske.
Efter Emily kom i 1829 og 1831 Sønnerne Alfred og Edmund og saa
1832 min Mo’er, der døbtes Mary. Efter Mary fulgte Slag i Slag syv andre
Børn – alle med Undtagelse af de to sidste efter Opskriften: en blaaøjet Pige,
en blaaøjet Dreng, en brunøjet Dreng, en blaaøjet Pige, en blaaøjet Dreng,
en brunøjet Dreng; endnu den Dag i Dag, maa jeg, naar jeg skal placere dem
i Rækkefølge efter Alder, erindre mig deres Øjnes Farver. Det var strenge Aar
for stakkels Grandmama, elleve Børn i seksten Aar. Grandpapa gav hende
ganske vist efter hver Fødsel et pragtfuldt Diamantsmykke, men det bødede
i hvert Fald kun lidet paa, at han bittert beklagede sig, hver Gang hun maatte
meddele ham, at et nyt Barn var i Vente, og hun gik kun efter at have skjult
det saa længe som muligt angstfuldt og brødebetynget til Bekendelse. Diamanterne kan hun ikke have værdsat synderlig højt, – det var vel nærmest
den kærlige Tanke, hun saa i dem – for hun efterlod dem sorgløst i Hjemmet
i København, naar Familien om Foråret flyttede paa Landet, og det lod Røvere og Ugerningsmænd sig ikke sige to Gange, en Sommerdag kom hun ind
i Huset og fandt sine Gemmer opbrudte og Diamanterne – ikke Smykkerne,
for Tyvene havde givet sig Tid til at brække Stenene ud af deres Indfatning –
forsvundne. Tyveriet blev aldrig opklaret, og af de elleve Smykker var kun to
Armbaand tilbage, af hvilke min Mo’er arvede det ene og Tante Emily det
andet. Jeg har aldrig hørt, at hun tog sig det nær. Kærlighed til Smykker
hører ikke til Familjen. Mo’ers Diamantarmbaand laa i en aaben Skuffe i
hendes Sovekammer, og vi laante det bestandigt, naar vi som Børn klædte os
ud. Der maa imidlertid have hersket Frode-Fredegodske Tilstande i mit Hjem,
for de er naaede uskadte derfra til min Søster Ingeborg alias Mohder.
I 1835 byggede Grandpapa det smukke Hus, der ligger paa Hjørnet af
Bredgade og Fredericiagade lige overfor den nuværende Rigsdagsbygning,
der dengang var Landkadetakademi, paa den anden Side af Huset laa Marmorkirkens Ruiner og lige overfor paa den anden Side af Bredgade den lave Staldlænge, der hørte til Landgrevens Palæ. Der var foruden den rummelige Gaard
en lille »Have«, det var egentlig ikke andet end en gruslagt Gang, kantet med
Bede med, i hvert Fald da jeg lærte dem at kende, nogle stakkels sygeligt
udseende Planter og saa et uhyggeligt Lysthus, men paa Gaarden pyntede
det grønne. Huset selv var smukt, rummeligt og komfortabelt uden Prunk af
nogen Slags, en passende Ramme om en Storkøbmands Hjem, et talende
Udtryk for Grandpapas gedigne Karakter og daglige retskafne Handel og
Vandel, Ord og Tanker. – Det maa have været omtrent samtidigt, at Grandpapa købte Gaarden Kokkedal, en halv Mil nordøst for Hørsholm (1837;
Red.).
Den lange Vej fra København til Kokkedal, der maatte tilbagelægges i
28

GRUT HANSEN EFTERKOMMERNE

Vogn medførte, at Grandpapa maatte bo i Byen og kun tilbragte Tiden fra
Lørdag – tidligst Fredag Eftermiddag – til Mandag Morgen paa Kokkedal –
det var sikkert en af Grundene til, at Børnene var saa lykkelige der – vel ogsaa
til Grandmamas Lykke derude, skønt hun vilde have afvist en saadan Tanke
som skammelig Usandhed. Og dog var Grandpapa en trofast, omsorgsfuld
og paa sin Vis opofrende Ægtefælle og Fader, men hans Pessimisme, Heftighed og Gnavenhed dræbte Glæden, ja fik ham til i den at se noget utilladeligt
og letfærdigt. Lad mig sige det her, for ikke at glemme det, overfor sine
Børnebørn blev Grandpapa en anden Mand, jeg husker aldrig, han var vredagtig eller opfarende overfor os, tværtimod, han fandt sig taalmodigt i vore
Invasioner. Jeg husker en Middag, hvor vi ved »det lille Bord«, mens Maaltidet
skred frem, blev saa højrøstede, at det vanskeliggjorde Samtalen ved »det
store Bord«. De respektive Forældre gjorde forgæves Tegn til os og saa ængstelige paa Grandpapa. Saa rejste den gamle Mand sig fra sin Plads og kom
hen til os med Vinkaraflen og sagde: »Tror I ikke, det var godt at slaa lidt
koldt Vand i Blodet?« Jeg husker en anden Gang, da han spagfærdigt gjorde
min tolvaarige Søster en Undskyldning, fordi han, da hun bankede paa hans
Dør, med Stentorstemme havde raabt: »Om det saa er selve Kongen, saa maa
han vente«, men hans Godhed mod os kunde aldrig, i hvert Fald ikke for mit
Vedkommende, uddrive den Skræk, som han i sine Heftighedsanfald jog os
i Blodet. Naar vi om Morgenen, mens vi sad ved Tebordet, saa ham komme
farende ind med Skjorten oven paa Buxerne og i Raseri raabe: »Giv mig en
Sæk, og lad mig faa den over Hovedet! Her har jeg staaet og brækket alle
mine Negle for at faa Knapperne knappet! Giv mig en Sæk, en Sæk, en Sæk!«;
naar vi havde hørt ham af sine Lungers fulde Kraft raabe den skikkelige Stuepige ind i Ansigtet: »Er det mit Hus eller er det Dit, svar mig Christiana! Er
det mit Hus eller Dit, vil Du ikke svare mig?«, eller naar nogen af os havde set
ham i en Jernbanekupe slaa en Rude ud med sin Stok, fordi hans Medrejsende
ikke vilde tillade ham at lukke Vinduet ned, saa kunde vi ikke glemme det og
føle os trygge, selv om han aldrig var heftig mod os. Og det er ikke vanskeligt
at forestille sig den Angst og Uhygge, hans Børn, der jo ofte var Genstand for
hans Vrede, maatte føle i hans Nærværelse.
Om det Hjem Grandpapa og Grandmama skabte, vil aldrig nogen falde
paa at sige, at det blev et Hjemsted for Aand og Kunst, eller blot et Centrum
i det københavnske Selskabsliv, heller ikke at det blev et lykkeligt, fredfyldt
Tilholdssted for Børnene. Det var Grandpapas Skam, at der ikke herskede
Hygge og Tryghed, men det var ogsaa hans Ære, at der i dette Hjem var ren
Luft og højt til Loftet, at al Smaalighed, Smuds og letfærdig Tale var bandlyst
derfra og at intet Skinvæsen eller Uægte taaltes dér.
I Efteraaret 1873 blev Grandpapa syg. Jeg ved ikke om man kan dø af
Podagra, jeg har det Indtryk, at det var det, Grandpapa døde af. Jeg husker
ERINDRINGER OM A . N . HANSEN OG EMMA GRUT

29

tydeligt, han sagde om sin Sygdom: »den vil op, op, men den skal ned, ned.«
Jeg husker ogsaa, at han fik min Mo’er til at skrive paa en Seddel, der blev
lagt paa Skrivebordet: »Af Pengekassen udleveres intet mere.«
Som en Høvding havde han levet og som en Høvding døde han, baaret ud
af sit Hjem af Handelsstandens Spidser, og ledsaget gennem Byen til Østerport af et stort anseeligt Følge. Præsten valgte til Text for Ligtalen Shakespeares
Ord: »Han var en Mand, tag ham i Et og Alt«. Jeg tror, de Ord var godt
valgte. En af hans Kaldsfæller, der sikkert ikke var ham gunstigt stemt, skriver i et Brev: »Havde den Mand ikke haft det vanskelige Sind, vilde han
ubestridt være den første i Hovedstadens Handelsstand«.
A.N. Hansen var en Mand, det var svært at have til Fader, men godt at
have til Forfader, og godt vilde det være for Slægten, om hans Kraft, Klogskab og
Retsindighed stedse maatte slaa igennem hos den og virke som et bevarende Salt.
***
Disse erindringers forfatter er Mary Bess Westenholz, og erindringerne er et
uddrag af »Erindringer om Mama og hendes Slægt« fra 1916, som i sin helhed er optrykt i BLIXENIANA 1979 og udgivet af Frans Lasson.
Hans Jørgen Knudtzon
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A.N. HANSENS SØNNER
af »Emeritus«
(Illustreret Tidende 1912)

DET GLEMMES EFTERHAANDEN, at København er en Handelsstad;
det højtidelige gamle Navn, Kjøbmands-Haffn, er i Tidens Gang blevet
forfladiget, har mistet det meste af sin karakterfulde Klang og udtales af den
helt moderne Tunge nu kun som Køvnhavn, hvilket er bekvemmere at sige.
Men lidt af Byens Berettigelse til det selvtagne Hædersnavn er der jo gaaet
med i Løbet, og det er væsentlig sket i de sidste halvhundrede Aar, hvor
mange gode Købmandshuse er faldet i Staver, og hvor nye Rørelser og Interesser har grebet gamle Slægters Sønner og draget dem bort fra Familiens Traditioner, ind i Videnskab, Kunst, Agrikultur eller offentlig Virke, og hvor selve
den gamle Handel, som var Slægtens Blod, er sygnet hen eller gaaet paa Aktier.
Da det nye Aarhundrede oprinder, er Byen ikke mere som den var, ikke
noget egentlig Købmandshjem, som Navnet lød, men et Aasted for megen
anden fortjenstfuld Virksomhed. Og saaledes som de gamle Huses Formuer
er blevet stykket ud, saadan er Slægternes Traditioner gaaet tabt ved Børnenes Spredning paa forskellige Interesser; og ved deres Lempen sig efter den
nye Smag, er endog det sidste af det gamle – navnlig Præget, det Ydre –
blevet borte.
En af de gamle Købmandsfamilier, der længst og stædigst har beholdt sit
Præg, er Slægten Hansen – jeg kunne fristes til at sige Racen Hansen; og dens
Hovedgeneration er nu, med den yngste af de otte Sønner, Gustav Hansens
Død kommet os i Minde igen, og er netop et Eksempel paa en Købmandsfamilie af den Slags, som begynder med at præge sin Tid, og som ender med
at blive præget af Tiden.
I Vinhandler Gotfred Hansens Hus paa Christianshavn fødtes i Slutningen af det attende Aarhundrede en Søn, som fik Navnet Andreas Nicolai, og
som skulde blive Stamfader til den siden hen landskendte Slægt. Han kom
hurtigt i Handelslære hos selve den gamle Hambro, fik, efter de Dages Skik,
videre Uddannelse i England, blev sendt til Christiania og grundlagde her sin
egen Kornforretning, samt indgik Ægteskab med en engelsk Præstedatter,
Emma Grut – eller Groot – men blev siden optaget som Hambroes Associé
og etablerede sig endelig, 38 Aar gammel, selv i København og overtog da i
1840 Hambroes store industrielle Virksomheder paa Christianshavn.
Det var en usædvanlig Mand. Et markeret, lidt træet Ansigt, egentlig smuk
eller i hvert Fald meget stilfuld, men uden nogen særlig tiltrækkende Ynde
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eller indladende Elskværdighed i Væsen. Der var noget fast og lidt vel haardhændet ved hans Optræden, og denne Facon, der yderligere markeredes ved
noget lidt vel paafaldende engelsk i hans Vaner, gav ham et fremmed Præg og
holdt mange i en vis Afstand fra den i øvrigt højt ansete Mand, der med en
usædvanlig aktiv Energi og ganske sjælden Dygtighed drev sine Forretninger
frem, skabte en Formue, og gjorde Hansen-Navnet til et af Tidens højt ansete mellem gode danske Købmandsnavne.
Han havde otte Sønner. – Ingen af dem blev saa fremragende i deres Tid,
som den kloge Fader var i sin og ingen af dem helt saa ejendommelige, fordi
de nye Gennembrud allerede havde faaet fat i dem; men alle sammen havde
nogle af hans Træk – de var Mænd som han, i Indre og Ydre; de var lidt
haarde, lidt hensynsløse i det offentlige Liv, hovne overfor Modstandere,
egenraadige overfor alle. Men de havde ogsaa hans Hæderlighed og urokkelige Sanddruhed. Gentlemen var de til Fingerspidserne.
Den ældste Søn, Alfred Hansen, blev i meget ung Alder sendt til England.
Det var Skik den Gang, som det nu er Reglen, at den praktiske Ungdom
opdrages i Tyskland eller paa oversøiske Pladser. Alfred Hansen gennemgik
en Ingeniørskole og drog derefter til Amerika, men blev kaldt hjem derfra
for at indtræde i Huset og overtage Bestyrelsen af Rismøllen og de andre
store Maskinerier paa Bodenhoffs Plads. Han blev i denne Virksomhed til
sin Faders Død, overtog saa hele Forretningen sammen med sin Broder Harald og udviklede den med stor Dygtighed og Energi, saaledes at han ved sin
Død ejede en meget betydelig Formue. I det offentlige Liv spillede han ikke
stor Rolle, og han var en ret indadvendt Mand, og gjorde ikke Familiens Ry
kendt ud over dets gamle Kreds; det var den dygtige Købmandsfamilies Navn,
som Alfred Hansen med Ret hævdede.
Den næste Søn derimod gik en noget anden Vej, end Familiens Traditioner
viste; men han er maaske nok den, der blev kendt videst om. Edmund Hansen,
der tog sin Moders navn som Tilnavn og kaldte sig Grut, rejste efter at have
gjort Lægetjeneste under Krigen 1850 til England, Frankrig og Tyskland for at
studere Øjensygdomme og deres moderne Behandling. Han blev Doktor paa
de med stor Energi indvundne Resultater og oprettede kort efter den første
egentlige Øjenklinik her hjemme. Det var for ham langtfra blot en Helbredelsesanstalt, som han selv tjente mange Penge paa; han benyttede den ivrigt til
Læreanstalt for en flok unge Oftalmologer, der begejstret samledes om ham,
og som han med en i Tidens videnskabelige Verden ukendt Virkelyst og praktisk Sans førte ind paa den banebrydende ny Lægekunstens Vej, som han havde
ledet over i Danmark. Men han nøjedes ikke med at gøre alle Danmarks unge
Øjenlæger til sine Disciple; i videnskabelige Arbejder bredte han sin Kundskab
over den medicinske Verden, og modtog store Anerkendelser derfor.
Personligt var han en indtagende Mand med lidt af et engelsk Godsejer32
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Ydre, og et lyst Hoved med en hel del Vid – ikke altid det elskværdigste overfor
Folk, som ikke faldt i hans Smag. – Han var vel nok Familiens mest livlige Aand.
Paa Kirkegaarden paa Sct. Helena lyser et hvidt Marmorkors, som staar
over en Grav, hvor den tredje af Brødrene hviler. Det var vel egentlig Slægtens romantiske Element, det eneste, den unge Søofficer, Charles Hansen,
den smukkeste og eleganteste af Brødrene, Hjerteknuseren imellem dem.
Han døde, medens han som 29-aarig Kaptajn førte sin Faders Barkskib
»Felix« hjem fra Indien. Besætningen vilde sænke ham i Havet, som Skik er,
men Styrmanden besluttede sig til at anløbe Sct. Helena, og her begrov Mandskabet ham paa den skønne Kirkegaard, hvor Familien senere lod rejse et
Kors med Indskriften »elsket og savnet i Hjemmet.«*
En helt anden Type var den fjerde Broder Harald Hansen, vel nok den
mest udpræget Hansenske af Sønnerne. Han blev først sat til Studering, men
opgav dette saa snart han var blevet filosofisk Kandidat og rejste til Udlandet
for at lære Handel. Efter en Uddannelse, som han gennemførte med stor
Energi, tog han hjem og indtraadte i Forretningen sammen med Alfred Hansen og blev efter Faderens Død den egentlige Leder af den merkantile Del.
Det var navnlig Rhederiet, som han viede sin uhyre Arbejdskraft; dette blev
efterhaanden Hovedsagen for ham, og inden sin Død opløste han de øvrige
Forretningsgrene, idet han med sin store Hæderlighed og Humanitet paa det
rundeligste sørgede for de mange, der havde været beskæftiget i dem.
Hans aktive Intelligens og Foretagsomhed førte ham senere ind i det offentlige Liv. Han blev Borgerrepræsentant og Medlem af Landstinget, og i
begge Forsamlinger var det særlig Handel og Skibsfart, der optog hans Kræfter. Han var valgt som Højremand og fulgte sit Parti, saa længe dets Veje
faldt sammen med, hvad hans udprægede Overbevisninger viste ham, men
da han som erklæret og meget alvorlig Modstander af Frihavnssagen saa sine
Meningsfæller gaa i en anden Retning, end han selv ansaa for god, trak han
sig tilbage fra politisk Virksomhed, saaledes som det var ham i Blodet baaret,
at en Mand maatte.
Hans yngre Broder, Octavius Hansen, var dog Familiens allermest interesserede, næsten politisk vakte Medlem; han kom tidligt ind i offentligt Liv og
forlod ikke sin aktive Stilling deri, før han døde. Han tog tidligt fat paa det
juridiske Studium, gjorde en udmærket Eksamen og blev Fuldmægtig hos
den højt ansete Advokat Broch og fik samtidig Plads i Justitsministeriet. Men
hans politiske Overbevisning, der gik i betydelig mere frisindet Retning, end
Slægtens Tradition var, gjorde ham Stillingen vanskelig, og da han ved sin
Optræden paa Talerstolen en Valgdag havde ladet sin Mening skimte lidt vel
ærligt igennem, gav Ministeriet ham en Irettesættelse, der betød en Mundkurv. Men Octavius Hansen vilde have Lov at tale lige ud, og da man ikke
kunde indrømme ham den Ret, tog han, som noget for hans hensynsløst
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ærlige Karakter ganske naturligt, sin Afsked og satte sin Energi ind paa den
praktiske, juridiske Virksomhed.
Han blev Overretssagfører og fem Aar senere Højesteretssagfører; men for
en Mand med hans store Dannelse, rige Interesser, levende virksomme Aand
og frem for alt hans ivrige Humanisme blev Juraen ikke noget blot Brødstudium eller en tør, praktisk Beskæftigelse, han skrev Artikler og Pjecer om
Reformer, og han rejste ud – efter Slægtens Skik først til England – for at
sætte sig ind i Retsplejen i fremmede Lande. Men i Aarene omkring 1870, da
saa store politiske Begivenheder fandt Sted herhjemme, lod han sig i sin
Virkelyst og af sin Retfærdighedssans rive med i Bevægelserne og blev valgt
som Folketingsmand. Han sluttede sig til Mellempartiet »de nationale Løsgængere«, men nærmede sig henimod Provisorium-Aarene mere de frisindede Partier. Da saa omkring Midten af Firserne de store politiske Retssager
blev anlagt, paatog han sig flere Gange Forsvaret, og kom nu helt over i
Oppositionens Rækker. Han var Medstifter af den liberale Vælgerforening
og blev siden dens Formand; han døde som Venstres Landstingsmand i København. Octavius Hansen var paa en Maade nok den betydeligste af Brødrene,
den, der foruden Viljestyrken, Egensindigheden og Hæderligheden havde
flest almindeligt menneskelige Egenskaber udover de specifikt Hansenske.
Hans yngre Broder Louis, var fra Fødslen ikke helt normal. Med megen
Ambition forsøgte han sig alligevel i forskellige Virksomheder, men maatte
til sidst helt opgive at arbejde. Skønt Familiens ejendommeligste Egenskaber
derfor ikke kunde give sig det naturlige Udslag hos ham, havde han dog i sin
Pligttroskab og Hæderlighed nogle af dens bedste Karaktertræk.
Den syvende Søn, William Hansen, uddannede sig som Ingeniør og tog
efter Slægtens Skik en udmærket Eksamen. Ved sin Hjemkomst til Danmark
fik han Ansættelse ved Anlæget af de første jyske Baner, men blev ved sit
Arbejde her saa interesseret i Landbrug, at han opgav Ingeniørvirksomheden
og købte sig en Gaard i Sverige nær ved Venern. Han kom snart til at spille en
betydende Rolle paa Egnen og nød stor Tillid og Agtelse for sin Virksomhed,
men fik alligevel Tid til at interessere sig i saa fuldt Maal for sin private
Gerning, at han ved sin Død efterlod Gaarden som en Mønstergaard.
Den ottende og yngste af Sønnerne, Gustav Hansen, begyndte som Jurist,
men gik snart ind i Handelen, og købte det færøiske Firma Jørgen Bech &
Sønner, som han med stor Dygtighed drev frem. Heller ikke for ham var dog
den afgrænsede praktiske Virksomhed nok; med sin Families let vakte Interesser fik han Sans for Færøboerne og gjorde meget for dem. Han tog jævnlig til
England, og var sikkert ved Siden af Harald Hansen den mest engelsk prægede af Familien. – Han var et let og lyst Hoved, og en Mand med betydelige
offentlige Interesser, en morsom, vittig og afholdt Mand til trods for sit ofte
lidt stejle Væsen. Han blev Landstingsmand, valgt som konservativ, og var
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Medlem af Sø- & Handelsretten. Hans virkelystne Sind vilde rimeligvis have
ført ham ind i adskilligt Arbejde endnu, hvis ikke alvorlige Sygdomme havde
svækket ham haardt de sidste Aar. –
Ved den gamle A. N. Hansens Baare talte Præsten over en Tekst fra
Shakespeare: »Han var en Mand, tag ham i Et og Alt.« Det var et Ord, som
passede, og det passede paa hans Sønner, de var Mænd.
De var det – ikke alene i den moderne Forstand taget, at de i deres Væsen var
noget haarde, lidt mere usentimentale end de fleste og noget mere interesserede
i matters of fact end i Stemninger – men først og fremmest paa den mere gammeldags Vis, at der var visse Egenskaber, som de ganske medfødt ansaa for at
være elementære og nødvendige for Mænd, og som laa dem selv i Blodet. Det
var saadanne Karaktertræk som Sanddruhed, Aabenhed, Pligttroskab og Vilje.
Der kunde ved deres Dyrkelse af Mandigheden i dem selv komme noget
haardt og hensynsløst, noget lidt groft og ubehøvlet. De kunde sige Ting, som
ikke behagede Folk, men hvad de sagde, var deres Mening. Andet sagde de ikke.
Det var maaske ikke rige Begavelser, ikke Mænd med mange Nuancer, der
kunde være noget snævert i deres Dom, men de var ogsaa haarde mod sig
selv, og overraskede man dem i et blødt Øjeblik, kunde man komme til at se,
at de var ydmyge Mænd.
Skønt de ikke havde meget af, hvad man selskabeligt kalder Form saa havde
de udpræget deres egen Form, deres eget Præg, som var Slægtesejendommelighed. Det kunde ofte støde an, thi det gentlemanlike ved dem var ikke
af den moderneste Overflade-Slibning, det laa dybere i dem, mere med Karakter af Ridderlighed; de var hensynsfulde overfor de svagere, overfor Gamle
og Syge, overfor Børn og Tjenere, gode mod Dyr.
Og som de var i deres Kreds, saadan var de i det offentlige Liv; hæderlige
og haarde; men dét, som de stod haardest paa, var ikke deres egne Interesser,
men dét, som de ansaa for Ret. Og den Stilling, de hver skabte sig i Samfundet, fik de – foruden ved deres Flid og Koncentrationsevne, deres Grundighed og sunde Sans – mest ved den Respekt, som saa uplettede og faste Karakterer maatte aftvinge alle.
Det var ganske usædvanligt rene Mænd; Kvinder og Kvinders Navn var i
gode Hænder hos dem. Det var Folk, som alle kunde stole paa, de havde
ingen Smaafristelser at give efter for, de var retlinjede – og uden skjulte Pletter. – En Dame har fortalt mig, at hun engang paa Gaden hørte en Mand
sige om Octavius Hansen, der kom forbi: – Der gaar en af den Familie, som
kan taale at ses paa Vrangen.
Det var sande Ord, og betegnende Ord. Hele den Slægt var sig selv. – Det
var Mænd med gode Egenskaber og med mindre gode. Men ikke med smaa.
Det var Mænd, med Mænds Dyder og Mænds Fejl.
»Emeritus«
A . N . HANSENS SØNNER
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***
* Redaktionen af denne 3. udgave kan tilføje følgende:
Charles Hansen er begravet på kirkegården ved St. Paul’s Cathedral – The
Anglican Diocese of St. Helena og ved Mikael Gruts mellemkomst er der
fremskaffet fotos af mindesmærket for ham; disse fotos er optaget i 2005 af
en Hoskiær-slægtning Caireen Alston fra Kapstaden i Sydafrika. Som det
ses, lyder indskriften rettelig: DYBT SAVNET AF ELSKEDE I HJEMMET.
A . N . HANSENS SØNNER
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I slægten går i øvrigt den muntre skrøne, at da man skulle overføre Napoleon
den Første’s lig fra St. Helena til Invalidedomen i Paris, tog man Onkel Charles
i stedet, hvorfor det hører sig til, når slægten besøger Invalidedomen, at man
letter på hatten og hilser Onkel Charles!
At det er en skrøne ses jo alene deraf, at Napoleon’s jordiske rester blev
bisat i en sarkofag i Èglise du Dôme des Invalides i Paris i 1840 – medens
Onkel Charles først døde i 1863. Men slægtninge siger fortsat: »Dav, Onkel
Charles!«, når de står ved Napoleons smukke sarkofag.
Hans Jørgen Knudtzon
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A.N. HANSEN –
VIRKSOMHEDEN – PERSONEN
af Klavs Olsen
I FORBINDELSE MED denne udgave af Hansen stamtavlen har jeg gjort
mig tanker om vor stamfader A.N. Hansen. Hvem var han egentlig? Hvilke
kår er han opvokset under? Hvilken uddannelse fik han? Hvordan udviklede
det omliggende samfund sig, og hvilken indflydelse har det fået på hans virke,
og det han har udrettet?
Vi har i de foranstående kapitler beskrivelser af dele af hans virke, og beretninger som hans børn og børnebørn har givet af ham som voksen, måske
endog mere som en ældre person af stand. På et tidspunkt, hvor A.N. Hansen er en succes, i hvert fald i sit forretningsmæssige liv. Det er blevet skildringen af en person, der har løst sin livsopgave, det er A.N. Hansen, som
eftertiden gerne vil mindes ham. Der er en risiko for, at det kun er toppen af
bjergene, vi ser. Hvad med alt det andet?
Jeg har det privilegium at have prøvet at sidde i samme stol som A.N.
Hansen. Via et ejerskab af et familie-handelsselskab at have sæde i Grosserer
Societetets Komite, og i en periode ligesom A.N. Hansen at være Komitéens
formand. – Det giver mig en anden vinkel på synet på vores stamfader, og
inspiration til og ønsket om at finde frem til, hvad jeg kunne forestille mig,
var drivkraften i alle A.N. Hansens gøremål.
Jeg har benyttet mig af kilder, der er tilgængelige for alle, og som jeg har
fået kendskab til, dels gennem mit arbejde i Grosserer Societetet (i min tid
blev det døbt om til Det Danske Handelskammer), dels ved venlige familiemedlemmers mellemkomst. Jeg må pointere, at efterstående er min personlige opfattelse på nuværende tidspunkt. Det spændende ved historie er netop,
at andre vil kunne drage andre konklusioner ud fra det samme materiale.
Men jeg har alligevel haft lyst til at grave lidt i A.N. Hansens professionelle karriere for at se, hvordan han udviklede sig selv og sin virksomhed, og
hvordan han førte begge dele frem til den succes, de uomtvisteligt var. I de
følgende to afsnit har jeg søgt at skildre dels udviklingen i virksomheden
A.N. Hansen & Ko., dels søgt at give mit bud på A.N.’s forhold til den
familie, han også var en del af, først og fremmest hans storebror Hans Peter,
men også til familien Hambro. A.N. Hansens forhold til børn og børnebørn
er tidligere udførligt beskrevet, forholdet til forældre og søskende er mindst
lige så betydningsfuldt, så jeg håber, at efterstående kan udfylde en plads i
noget af det, der mangler i billedet af vor stamfader.
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Virksomheden A.N. Hansen & Ko
Den virksomhed A.N. Hansen kom i lære i, og som han senere, i kraft af sit
handelstalent, store energi og dygtighed, blev partner i, var startet af Joseph
Hambro i begyndelsen af 1800-tallet, på fundamentet af den fædrene virksomhed i silke- og lærredskræmmerfaget C.I. Hambro & Søn. Det var først
et handelsforetagende, men udviklede sig meget hurtigt til også at blive en
finansierings- og forsikringsvirksomhed. Statsbankerotten i 1813 førte de
fleste af denne form for virksomheder ud i konkurs, men det lykkedes Joseph
Hambro at styre klar af disse skær, formodentlig fordi han havde englændere
og engelsk kapital i ryggen.
I 1821 var det imidlertid ved at gå galt for Hambro, firmaet var i en likviditetskrise, det kun slap ud af, fordi den danske regering havde brug for, at
der her i Danmark var i hvert fald én virksomhed, der kunne formidle international kapital til landet. Hambros meget dygtige partner Georg Gerson
(1790-1825) blev en eminent læremester for A.N. Det var sammen med
ham, at A.N. som 22 årig blev sendt til London for at forhandle om betingelserne for et meget stort lån (3 mill. £) til den danske regering. Det lykkedes
til fulde, og Joseph Hambro og Georg Gerson blev derfor udnævnt til »Hofråd«, den højeste titel nogen borgerlig kunne nå. Fra London sendtes A.N.
videre til Jersey og Guernsey for der at arbejde med oprettelsen af en »mellemstation« for Hambros handel på Sydamerika og det Fjerne Østen. – At
ikke alt var arbejde, vidner denne familiebog og stamtavlen til fulde om.
Men inden det kom til en afgørende alliance mellem præstens datter og
A.N., blev han sendt til Norge, til Kristiania for at varetage Hambros interesser i forbindelse med inddrivningen af et lån, Hambro havde stillet til rådighed for den norske regering med sikkerhed i de norske toldindtægter. Virksomheden i Norge fik lov til at foregå i A.N.’s navn, og han fik også lov til for
egen regning, og i den tid han ikke skulle arbejde for Hambro, at drive en vis
handel, først og fremmest med korn.
I 1825 dør Gerson, og da Joseph Hambros egen styrke lå inden for det
finansielle område, så har han haft brug for at trække A.N. Hansen hjem til
hovedsædet i København for der at overtage Gersons rolle i den videre opbygning af C.I. Hambro & Søn. Det er i nogle kilder hævdet, at Joseph
Hambro var nødt til at overtale A.N. Hansen til at vende tilbage til København efter sigende ved at lokke ham med et partnerskab i selskabet. Dette
har det ikke været muligt for mig at få dokumenteret fra nogen af de kilder,
jeg har søgt i. Men det er jo ikke usandsynligt, at Hambro har gjort A.N. det
klart, at han meget gerne ville have ham til at indtage Gersons plads i ledelsen af virksomhederne og også måttet ledsage opfordringen af nogle gunstige
betingelser. Vi ved, at A.N. Hansen den 2den maj 1829 løste borgerbrev
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som grosserer. Det skulle han have som forudsætning for at blive optaget
som partner. Men det er en naturlig fortsættelse af udviklingen, som vidner
om, at Joseph Hambro mener det alvorligt med at gøre A.N. til partner på
lige fod med Hambros egen 8 år yngre søn. Men altså først flere år efter
hjemkomsten.
Hvad der siden er sket med Hambro virksomheden i Kristiania (senere
Oslo), ved jeg ikke noget om.
C.I. Hambro & Søn havde erhvervet sig store arealer i København, først
og fremmest Bodenhoffs Plads. – Bodenhoffs Plads ligger lige over for »Christiania«, og er i dag bebygget, så man har svært ved at forestille sig størrelsen
af pladsen, som den var i 1830’erne. Beliggenheden ved havnen er fremragende for anløb af de sejlskibe Hambro rådede over på dette tidspunkt, og
som sejlede varer hjem fra alle kendte destinationer, såvel som videre til
Østersøhavnene.
I 1831 stiftede C.I. Hambro & Søn et selskab, A.N. Hansen & Ko. til at
varetage al den virksomhed, der foregik på Bodenhoffs Plads. Dette selskab
fik eneret for Danmark til at drive en Rismølle, som er en dampdrevet fabrik,
hvor man afskallede den ris, der blev sejlet til København, til at begynde med
fra Carolina, betegnelsen for den sydlige del af de forenede stater i Amerika,
og senere fra Ostindien. Rismøllen blev oprettet i forbindelse med en eksisterende melmølle. I denne før-industrialismens tid var det ikke ualmindeligt, at der anlagdes andre afledte virksomheder rundt om møllerne, som
naturligt kunne drage fordel af nærheden. På Bodenhoffs Plads havde man
så yderligere den fordel at være tæt på tidens vigtigste transportvej, vandet. –
Risen og kornet kunne sejles ind til, forarbejdes på, og de færdige produkter
udskibes fra, Bodenhoffs Plads. Ved ris-afskallingen blev skallerne tilovers.
Frem for at skulle bringe disse væk, var det mere lønsomt at indrette stalde,
hvor man så kunne fodre dyrene med affalds-skallerne. De dyr, der opfodredes på denne måde, kunne man slagte og sælge til de skibe, der lagde til ved
Bodenhoffs Plads. Det krævede, at man havde et slagteri, og at man kunne
salte kødet, så det kunne holde i nogen tid. Det oprettede man så i tilknytning til møllerne. Skibene havde brug for mere end bare saltet kød, og da
man på møllerne fremstillede store mængder af mel, var det ikke unaturligt,
at der oprettedes et bageri til massefremstilling af skibsbrød, de såkaldte
Skonnerogger. Det var en driftig forretning Joseph Hambro havde grundlagt, og han havde brug for en dygtig, initiativrig mand, han kunne stole på,
til at forestå ledelsen af disse virksomheder.
Først 5 år senere i 1836 ved vi, at A.N. Hansen & Ko. omstruktureres,
således at Joseph Hambro beholder ejerskabet af halvdelen af virksomheden.
Hans søn Carl Joachim Hambro (1807-1877), A.N. Hansen og dennes svoger Alfred Mansell overtager en sjettedel hver.
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1837 er et kriseår for dansk erhvervsliv. Blandt mange andre går A.N.’s bror
Hans Peter konkurs med den vinforretning, han havde overtaget efter faderens død i 1835. Det er usandsynligt, at denne krise ikke også har påvirket
C.I. Hambro & Søn, men de har, i kraft af deres alsidige virke, haft større
muligheder for at køre virksomhederne sikkert igennem krisen.
Krisen har muligvis været medvirkende til at vise Joseph Hambro, at udviklingen for hans del af virksomhederne snarere lå i London end i København. I 1839 drager Carl Joachim Hambro til London (se senere), og i 1840
følger Joseph Hambro efter for at lede sine virksomheder der. Ledelsen af de
danske aktiviteter overlades til medarbejderne, først og fremmest A.N. Hansen og Alfred Mansell. Det er også på dette tidspunkt, at Hambro fraflytter
Øregaard, som var købt til glæde for hans søn og svigerdatter, og overlader
(sælger) det til A.N. Hansen.
I 1847 træder Alfred Mansell ud af A.N. Hansen & Ko. Hans andel overdrages/sælges til A.N. Hansen, og Carl Joachim Hambros andel lægges sammen med faderens andel, således at Hambro familien nu kontrollerer to tredjedele og A.N. en tredjedel. Året efter dør Joseph Hambro, og ledelsen af
A.N. Hansen & Ko. overlades derefter til A.N. alene. I 1850 trækker Carl
Joachim sig helt ud af sine interesser i Danmark og overlader ejerskabet af
hele den danske del til A.N., sikkert på den måde, at Hambro fortsat finansierer virksomheden, således at A.N. påtager sig en gæld, han kan afdrage på
over en årrække.
Den 1ste januar 1859 optages Alfred P. (1829-1893), der var uddannet
ingeniør, i selskabet, sammen med sin seks år yngre broder Harald Andreas
(1835-1902), der var handelsuddannet og på ansættelsestidspunktet endnu
ungkarl og beskæftiget i udlandet. Ydermere ved vi, at den endnu yngre bror
Charles (f. 1833), i 1863 døde ombord på et af faderens (A.N.)’s barkskibe
og begravedes på St. Helena. Han var marineløjtnant af uddannelse, og har
sandsynligvis deltaget som officer om bord. Visse familiemedlemmer hævder, at det er hans jordiske rester, og ikke Napoleons, der blev overført fra St.
Helena, og nu ligger i sarkofagen i Invalidekirken i Paris.
Alfred beskrives som ingeniøren, der stod for produktionen, og som befandt sig bedst blandt medarbejderne, hvor han oftest sås gående rundt med
en målestok for at indplacere flere nye maskiner.
Harald var købmanden, dygtig og klart tænkende. Han beskrives som en
kundskabsrig mand med et sjældent retlinet sind. En købmand, der forstod
og værnede om købmændenes ære. C.F. Tietgen hævdede, at Harald Hansen
var den kundskabsrigeste købmand på Kjøbenhavns Børs. »Han var en Mand,
der havde sin Mening, og som ikke gik på Akkord. Derfor satte hans Deltagelse i det offentlige Liv ikke så dybe Spor, som man kunne have ventet af
hans ualmindelige Kundskabsfylde.«
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Efter A.N. Hansens død i 1873 fortsatte brødrene som eneejere og ledere
af virksomheden A.N. Hansen & Ko. – Sejlskibene blev i denne periode
afløst af dampskibe, men ellers er virksomheden blevet drevet stort set efter
de linier, der var lagt af Hambro og dygtigt videreført af A.N. – Den har
været centrum for familiens indkomst og position, og været begrundelsen
for, at A.N. er anset for være familiens stamfader.
I 1893 dør Alfred 64 år gammel, og Harald fører i nogle år alene virksomheden videre. Man kan forestille sig, at såvel Alfred som Harald de senere år
har drevet virksomheden uden den nødvendige fornyelse, og at tiden, ikke
mindst andelsbevægelsens opståen, grundlæggelsen af Esbjerg som udskibningshavn til England, jernbanernes afløsning af skibsruterne som de vigtige
transportveje, alt sammen er påvirkninger, som har krævet nytænkning, hvis
A.N. Hansen & Ko. fortsat skulle være konkurrencedygtig, – en nytænkning, man ikke rådede over.
Melmøllen brændte allerede i 1890, og brødrene vurderede, sikkert rigtigt, at det ikke lønnede sig at genopføre den.
Den 63 årige Harald Hansen optog i 1898 sin ældste søn Andreas, og to
år senere sin søn Allan, som kompagnoner i virksomheden. Det har ikke
været nogen blomstrende virksomhed, de to er kommet ind i. I 1898 besluttes
det at sælge salteriet og slagteriet sammen med en del af Bodenhoffs Plads.
Køberne nedlagde ret hurtigt både slagteri og salteri, så de har nok i mange
år været ulønsomme. Skibsbrødsbageriet solgtes sammen med det øvrige
bageri, rismøllen, og resten af Bodenhoffs Plads i 1902, og også rismøllen
nedlagdes umiddelbart derefter. Derefter var der ikke meget mere end
dampskibsrederiet tilbage. I slutningen af 1902 dør Harald Hansen 67 år
gammel.
Andreas og Allan har været henholdsvis 26 og 25 år, da de optoges i virksomheden A.N. Hansen & Ko. – Der er intet grundlag for at bebrejde dem,
at de ikke kunne holde liv i virksomheden. Tiden var løbet fra den, allerede
før de tiltrådte, og den store aldersforskel mellem dem og deres fader har
gjort det umuligt i tide at tilføre den nødvendige energi og det savnede udsyn.
Harald Hansens enke overlevede ham med 39 år. Det er utroligt, at der
har været penge til, at hun, i så lang tid, har kunnet opretholde den husholdning og den levestandard, bolig på St. Annæ Plads, om sommeren på Villa
Als, som for os oldebørn, stadig står som noget helt eventyragtigt.
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Personen Andreas Nicolaj Hansen
(14. september 1798-12. december 1873)
At netop Andreas Nicolaj er blevet udnævnt til vor stamfader, har sommetider undret mig, – han har trods alt, lige som vi andre, en far og en farfar.
Ovenikøbet mænd af et vist format. Som det vil ses af det følgende, kan
begrebet »De adelige Hansen’er« oprindeligt være møntet på far, Gotfred
Hansen, men i hvert fald på begge sønnerne Hans Peter og Andreas Nicolaj
Hansen.
Oldefar Peter Hansen (1700-1773) der var Godsforvalter på Sparresholm
med bolig på Raadegaard kan han ikke have kendt. Men hans farfar Hans
Christian Hansen (1735-1815), den tredieældste af en børneflok på 15, i
øvrigt den eneste af godsforvalterens sønner, der fik efterkommere, må han
have kendt. Han døde først, da Andreas Nicolaj var 16 år gammel.
Faderen Gothfred (Gotfred) Hansen (1765-1835), var vinhandler både
en detail og en gros, han var Fasbindermester, og blev Direktør for Fattigvæsenet. Det er en stilling, der tyder på Gotfreds accept af og deltagelse i
den herskende klasse, borgerskabet i Kjøbenhavn, på den tid der senere er
blevet kaldt »Guldalderen«. København på det tidspunkt var ikke ret stor.
Alt foregik inden for voldene. Det var enevældens højborg, og adelens kamp
for at hævde sig i regeringen af Danmark-Norge, gjorde København til et
handelssted af betydning for det meste af Nordeuropa, på trods af en
handlingslammet konge Chr. VII. Den eneste form for transport, der fandtes, var den søværts, og man fik kun grossererborgerskab, hvis man foruden
en engroshandel også havde skibe i søen. – Gotfred ejede ejendommen på
hjørnet af St. Kongensgade og Gothersgade, formodentlig der, hvor senere
Hotel Cosmopolite kom til at ligge. Derfra drev han en i tiden bekendt vinstue. Det begreb er formodentlig synonymt med et sted, hvor borgerskabet
(den mandlige del) kunne mødes og drøfte væsentlige sager og afslutte handler.
I den ejendom er formodentlig begge Hansen-brødrene født. Først, den
6te april 1797, Hans Peter Hansen, og siden, den 14de september 1798,
Andreas Nicolaj Hansen. De er altså født ind i det bedre københavnske borgerskab af forældre, der havde foden under eget bord, og som fungerede som
et samlingssted for de strømninger, der gennemsyrede det københavnske
borgerliv.
Den aldersmæssige korte afstand mellem de to brødre, må have givet dem
en opvækst med stor gensidig påvirkning. Det kræver ikke megen fantasi at
forestille sig de to brødres barndom i en driftig husholdning og en handelsvirksomhed, hvor de færdedes hjemmevante igennem hele deres opvækst.
De blev begge sat i Efterslægtsselskabets skole, der på det tidspunkt var by44
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ens førende skole. Her havde Oehlenschläger gået, og her satte senere Collin
H.C. Andersen i skole.
Da de var henholdsvis 10 & 8 år oplevede de bombardementet af København og Kongens overraskende død. Kvarteret lige bag Gothersgade og op til
Vor Frue Kirke hørte til de hårdest ramte, så det kan ikke undgå at have haft
indflydelse på livet hos vingrossereren. Genopbygningen af København må
have gjort et stort indtryk på drengene. I hvert fald viede de hele deres voksne
liv til udviklingen af København som center for den nordeuropæiske samhandel.
Fortsættelsen af Napoleonskrigene helt frem til 1815 satte også sit store
præg på det Københavnske handelsliv, som i denne periode blev reduceret af
den isolerede placering København indtog. I 1814 oplevede de adskillelsen
fra Norge, der udgjorde en meget væsentlig andel af den udskibende handel
fra København. Statsbankerotten i 1813 betød en fuldstændig omvæltning i
kapital-fordelingen i det danske samfund. For Gotfred Hansen, der da var
48 år gammel, og som sad med en virksomhed han selv havde udviklet og
udvidet, var dette mere en mulighed end en ulempe. Hele samfundet var
økonomisk sat tilbage, men der var brug for genopbygning, og det har Gotfred endnu haft kræfterne til, medens hans sønner færdiggjorde deres uddannelse. – Gotfred har håndteret sin rolle i denne genopbygning så godt, at
man senere udpegede ham til direktør for Københavns Fattigvæsen.
De to drenges opvækst er således foregået i en atmosfære af genopbygning, både reelt og økonomisk. Den ældste søn, Hans Peter, har været forudskikket til at træde i faderens fodspor. Vi ser da også af hans CV, at han også
bærer titlerne Vinhandler og Grosserer. Samtiden betegner Hans Peter som
»en Person med et lyst Sind, stor Arbejdsdygtighed og en utrættelig Virksomhedslyst. En lige saa dygtig som anset Kjøbmand. Hans Godmodighed
og Hjælpsomhed var næsten uudtømmelig, fordi den havde sin Kilde i det
aabneste, ærligste og kjærligste Hjerte.« Der skal ikke megen fantasi til at
forestille sig en vis favorisering af den ældste søn, og at A.N. som den næstældste har skullet kæmpe en brav kamp for at leve op til sin storebror. Hans
Peter går universitetsvejen og læser til jurist. Det var på daværende tidspunkt
en ikke ualmindelig uddannelse for en kommende købmand. Det var eksempelvis den samme uddannelse som L.N. Hvidt tog, inden han overtog
sin families fallerede virksomhed og genoprettede den. At Hans Peter derefter er trådt ind i sin faders virksomhed ligger lige for. Han tilbragte sine
virksomme dage i København, hvad hans senere karriere vidner om, og han
giftede sig med en datter i en familie, der også hørte til det Københavnske
borgerskab. Han har på godt og ondt fulgt med udviklingen i København.
Hans vinhandel gik tilmed konkurs, som så mange andre, under krisen i
1837. Han blev en central figur i det københavnske borgerskab. Han har
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med sit lyse sind, sit klare overblik og sin godmodighed været en bror, det
har været svært at skulle leve op til.
Der er grund til at tro, at far Gotfred har været klar over dette. Han har
muligvis allerede i deres unge år gjort sig klart, at de skulle skilles ad, hvis de
senere skulle holde sammen. I hvert fald får han A.N. efter afsluttet skolegang placeret som elev hos sin gode ven Joseph Hambro, der var af jødisk
afstamning, men hvis familie allerede havde virket i Danmark i flere generationer. Hos ham får A.N. den mulighed for at udvikle sine evner og sin ansvarsfølelse, som han aldrig ville have fået hjemme i skyggen af far og storebror.
Hambros virksomhed var af en større og mere international størrelse, hvor
A.N. fik mulighed for at komme ud og stå på egne ben. Her blev A.N. sendt
ud først til Jersey & Guernsey, senere til Kristiania.
Vi kan skabe os et billede af Hans Peter og den rolle han muligvis har
spillet i forholdet til sin lillebror, ved at se på et udsnit af de aktiviteter, han
har beskæftiget sig med i sit livsvirke. I Slægtshaandbogen, udgivet i 1905,
anføres følgende: Etatsraad, Grosserer, Vinhandler, Direktør for Nationalbanken, Meddirektør for Kjøbenhavns Brandforsikrings Societet, og den
Kongelig Fødsels- og Plejestiftelse, Medlem af Grosserer Societetets Komite,
Formand for Det Sjællandske Jernbaneselskabs Kontrolkomite, En af Kjøbenhavns 32 Mænd, Formand for Borgerrepræsentationen, Raadmand,
Stænderdeputeret, Medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, Viceformand for Landstinget og i Rigsretten. Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Det Skandinaviske Selskab, Den Slesvigske Hjælpeforening, Foreningen til at værne om Grundloven, og Trykkefrihedsselskabet. – Efter 1849
yderligere Konferensraad, Højesteretsadvokat, Borgmester i Kjøbenhavn,
Kongevalgt Medlem af Landstinget og dettes Formand, Formand for Arbejderforsikringsraadet, Medlem af Direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn
og Omegn og for Selskabet for Efterslægten.
Etatsraad er en titel i 3die rangklasse, der gives til embedsmænd og meriterede private personer. Konferensraad er en titel i 2den rangklasse, der gives
til personer, der med succes har optrådt som kongelige rådgivere.
Hans Peter Hansen deltog i arbejdet i den grundlovgivende forsamling.
Det viser, at han har været engageret i det politiske liv, der udspandt sig i
forbindelse med afskaffelsen af enevælden. Han har arbejdet snævert sammen med de National-Liberale og været på linie med deres ideer. Det ses
også ud af hans hverv som bestyrelsesmedlem i Det Skandinaviske Selskab
og Den Slesvigske Hjælpeforening. Hans hverv som Borgmester i Kjøbenhavn
har gjort ham til kollega til L.N. Hvidt, der på dette tidspunkt også var
formand for Grosserer Societetets komite. Som kuriosum kan nævnes, at
L.N. Hvidt ved sin død, afløstes som formand for Komiteen af – A.N. Hansen.
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Denne opsummering giver i sandhed et billede af en driftig, energisk og
dygtig person. Han må have ejet en udpræget evne til at kunne omgås mennesker i alle lag, en evne som A.N., efter det vi ved, ikke havde. Hans Peter
har i meget højere grad end A.N. blandet sig i det Kjøbenhavnske Liv, han
har trivedes i samarbejde og i selskab med andre mennesker.
A.N. har hævdet sig i kraft af egen dygtighed. Placeringen hos Joseph
Hambro, der selv var en overordentlig driftig forretningsmand, en af tidens
ypperste, har været den helt rigtige for A.N. Der har han lært af dygtige
mestre, både Hambro og Georg Gerson (1790-1825), at holde øjnene på de
store linier. Han er gået igennem en opbygnings periode, hvor han er gået,
eller de har ført ham, fra sejr til sejr. Støttet af at være en del af en velkonsolideret virksomhed, hvor man kunne tåle at tage fejl, – i samarbejde med
nogle få dygtige personer, hvis dygtighed han respekterede, og som mindst
var hans ligemænd.
Georg Gerson var af jødisk afstamning født i Kønigsberg, som 16 årig
indvandret til København. Han var et unikum af en personlighed, der forbandt et højt musikalsk talent, – han regnedes for Københavns fremmeste
wienerklassiske kvartetmusikant, og han deltog i Konservatoriets aktiviteter,
– med et højt udviklet forretningsgeni og et sprogtalent, der gjorde ham til
det naturlige midtpunkt, der hvor han deltog. Det er som anført Gerson, der
forhandler det store £-lån hjem til den danske regering i 1821. Som belønning modtager han på lige fod med Joseph Hambro titlen af hofråd. Georg
Gerson var blevet ansat hos Joseph Hambro i 1812 og blev allerede i 1816
optaget som partner i virksomheden. Det er i første omgang Gerson, der
tager A.N. »under sine vinger«. Det er hos ham A.N. er i sine første læreår, og
hvor han får næring til sit eget store talent. At Gerson tidligt i 1825 dør af et
apoplektisk tilfælde er både et stort tab for A.N., men samtidig, som vi har
set det, hans mulighed for selv at komme frem.
I Hambros virksomhed er han blevet eksponeret for international storhandel, og hans læretid og senere udvikling har gradvist ført ham til større og
større opgaver. Lige fra han som 22-årig er med sammen med Gerson til at
forhandle det store lån til den danske regering hjem, til han senere sendes
først til Jersey og Guernsey, og så til Kristiania, har Joseph Hambro haft et
vågent øje på ham.
Joseph Hambro har været meget begejstret for sin energiske og dygtige
lærling, og man kan forestille sig, at forholdet de to imellem har udviklet sig
til et protektor-protegé forhold, der måske er endnu stærkere, end det fadersøn forhold, der herskede i hans familie.
Da Gerson i 1825 dør, mens A.N. endnu sidder i Kristiania, er det derfor
meget naturligt, at Joseph Hambro tyer til A.N. for at få ham tilbage til
hovedsædet for at fylde den tomme plads. A.N. er 28 år gammel, nygift og
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en moden mand med en række vel udførte opgaver bag sig. – I modsætning
hertil er Joseph Hambros egen søn Carl Joachim Hambro (1807-1877), endnu
kun 18 år gammel, og bliver først student fra Borgerdydsskolen samme sommer.
I 1836 optog Joseph »de tre unge«, A.N., sønnen Carl Joachim, og A.N.s
svoger Alfred Mansell, som partnere i virksomheden A.N. Hansen & Ko.,
alle med hver en sjettedel. Han beholdt selv halvdelen. Hvorfor er alle optaget som ligeværdige? Jeg tror, det er fordi Joseph har betragtet dem som
ligeværdige, og betragtet dem som en enhed. Han har formentlig kunnet
holde dem på plads i det indbyrdes forhold, i hvert fald sålænge den afgørende indflydelse lå hos ham selv.
A.N.’s forhold til familien Hambro er også svært at beskrive entydigt. I
modsætning til A.N., hvis talent først og fremmest lå inden for det handelsmæssige, så lå Carl Joachims styrke indenfor det finansielle. Meget beskrivende for forholdet mellem Joseph Hambro og hans søn er udviklingen, som
den forløb omkring år 1839 og fremover.
Carl Joachim havde overbevist sin far om, at en stor del af familiens og
virksomhedens fremtid lå i London. I England (U.K.) ville industrialismen
betyde en opblomstring, der langt ville overskygge den, der ville komme i
København og Danmark. Carl Joachim får lov til at drage til England for at
starte en virksomhed der. Det første år lider Carl Joachim alvorlige tab, og
han selv får nervesammenbrud. Det fører til, at Joseph må komme til og
redde stumperne. Det får også Joseph til at tvivle på Carl Joachims evner
som bankier, så langt, at han i sit testamente indføjer, at kuratorerne i hans
bo skal købe Carl Joachim et engelsk gods for de midler, der bliver Carl
Joachim til rådighed. Og rigtigt nok, så får Carl Joachim ved faderens død i
1848 overdraget det 8.000 acres store Milton Abbey, der ligger i Sydengland,
og som blev i familiens eje til 1932.
Efter faderens død i 1848 får Carl Joachim kræfter til at udnytte de store
evner som bankier, han på trods af faderens betænkeligheder vidste at han
besad. Carl Joachim får i kraft af sine store evner og omgængelige væsen
meget hurtigt skabt en række kontakter til de nye nationer, der opstår i Europa
på denne tid. Han formidler lån til de nordiske lande såvel som til de nye
nationer, Italien og Grækenland blandt flere. Det siges blandt andet, at det
var ved Carl Joachims mellemkomst, at den græske regering sikrede sig den
danske prins Wilhelm til konge, som Georg den 1ste af Grækenland.
Carl Joachim fik oparbejdet en succesrig bankiervirksomhed, Hambro’s
Bank i London. Derigennem skaffede han finansiering af statslån. Han tilvejebragte finansieringen af blandt andet jernbanen Kjøbenhavn – Korsør, hvor
i øvrigt Hans Peter Hansen var formand for kontrolkomiteen. I 1851 blev
Carl Joachim, som tak for sine ydelser til den danske regering, optaget i den
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danske Friherrestand, således at den friherrelige titel til enhver tid skal bæres
af familiens mandlige overhoved. Det Hambroske våben er gengivet i Danmarks Adels Aarbog 1884.
Da Joseph flytter til London, overlader han den daglige drift af A.N. Hansen & Ko. til sine dygtigste medarbejdere. I løbet af nogle år forlader Alfred
Mansell virksomheden og overdrager sin andel til A.N. Derved bliver A.N.
enerådende i ledelsen af A.N. Hansen & Ko. kun med reference til C.I. Hambro & Søn, i.e. Joseph Hambro i London. Man kan ane, at afstanden mellem A.N. og unge Hambro bliver større og større, godt hjulpet af Joseph’s
indstilling til sønnens evner, og at A.N. har frie hænder, sålænge der blot er et
rimeligt årligt afkast til Hambro.
Det er sandsynligt, men har desværre ikke kunnet dokumenteres, at Joseph Hambro i sit testamente foruden behandlingen af sin søn, også har
indskrevet en passus om A.N. Hansen & Ko., og vilkårene for overdragelsen
til A.N. Hansen. Det kan således være, at Joseph Hambro har bestemt, at
A.N. Hansen ved Josephs død skulle overtage det fulde ansvar for driften, og
gennem en betaling til Hambros bo kunne erhverve det fulde ejerskab. Kan
man forestille sig, at disse vilkår har været ret strenge for A.N. at skulle opfylde? Og at de har krævet hans totale opmærksomhed og fulde indsats i
virksomheden? På et tidspunkt hvor han af alder er passeret de halvtreds år.
Og at det kan være årsagen til børnenes opfattelse af hans strenghed og fysiske fravær?
Kan A.N.s ubetingede respekt for og loyalitet mod Joseph Hambro ikke
alene have sat ham i et modsætningsforhold til Carl Joachim, men også bidraget til de senere i familien verserende rygter om en biologisk forbindelse
mellem Joseph og A.N.? – Det sidste mener jeg ikke, at der kan findes beviser for, og at det derfor må henregnes til ubekræftede rygter. Det første kan
jeg glimrende sætte mig ind i kan have været tilfældet. I opgøret mellem
Joseph og Carl Joachim Hambro, har der ikke været tvivl om, hvor A.N.
stod. – Det har derfor nok været en overraskelse, at det lykkedes Carl Joachim at skabe sig en så solid position i den internationale bankverden, at han
optages i den danske Friherrestand. Er det ydermere en irritation for A.N., at
forhandlerne fra Danmarks side kan have inkluderet hans broder, direktøren
for Nationalbanken?
Kan den nødvendige fokusering på A.N. Hansen & Ko. også være årsagen
til omgivelsernes opfattelse af A.N. som personlighed?
Af de beskrivelser, jeg har fundet i Grosserer Societetets annaler, fremgår
det med stor tydelighed, at forhandling ikke var A.N.’s foretrukne omgangsform. – Også i Grosserer Societetet, som han dog var valgt formand for indtil
sin død i 1873, var han kendt som stivsindet og enerådende. Det er helt
utroligt, at det lykkedes grossererne med ham som formand at få forhandlet
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købet af Børsen på plads med Kong Frederik VII og hans meget uerfarne
regering. Det var da også ved at løbe op i en spids flere gange undervejs.
Regeringen truede med at afbryde forhandlingerne, hvis Grossererne nu ikke
snart accepterede deres vilkår uden flere indvendinger. I den afgørende fase
sendte Komitéen da også en anden, noget smidigere forhandler til regeringen. Så faldt handelen på plads.
I den forstand er Hans Peter et modstykke til A.N. – Hans Peter oplevede
i 1837, to år efter sin faders død, at han var nødt til at erklære sin virksomhed
konkurs, og så begynde forfra. Man kan forestille sig, at han derigennem er
påført en vis ydmyghed overfor vurderingen af egne evner, og har indset
værdien af at blive regnet som et omgængeligt menneske. Hans Peter kan
også på en helt anden måde omgås større betydende forsamlinger. Hvilket
ses af de mange betydelige poster, han har haft i det offentlige liv.
Da Hans Peter dør i 1861 tilbyder Nationalbanken A.N. at blive hans
efterfølger. A.N. afslår med den begrundelse, at det ikke går sammen med
hans virke i A.N. Hansen & Ko. – Flere hypoteser kan udledes deraf. For det
første, at A.N. målrettet arbejdede for sin virksomhed, og ikke ønskede at
indtage en stilling, hvor han kunne sammenlignes med sin store bror. For det
andet, at det kunne bringe ham til at skulle forhandle med Carl Joachim
Hambro. For det tredje, at selv om hans to sønner, Alfred og Harald mere
end to år tidligere var optaget i virksomheden, så var A.N. ikke parat til at
give tøjlerne fra sig. Betænk at A.N. på dette tidspunkt er 63 år gammel og
hans sønner henholdsvis 33 og 26 år. Tiden havde været ideel til at give næste
generation en mulighed for at tage ansvar, den mulighed ønskede (eller turde)
A.N. Hansen ikke benytte sig af. Hvad fortæller det os om A.N. Hansens
ledelsesstil?
Lidt forenklet kan man sige, at Hans Peter kom til at spille en rolle i det
indadvendte københavnske liv, og A.N. i det udadvendte, i den internationale samhandel. Samtidig kan man hævde, at Hans Peter i høj grad har arbejdet for almenvellet, han har ikke samlet sin formue i et selskab, men har
bredt sig over et større spekter, hvor A.N. har koncentreret sine kræfter om
at drive virksomhed, først sammen med Hambros, senere for sig selv. Det er
i virksomheden, han har samlet sin formue, og det er i kraft af denne koncentration, at så meget kunne overdrages til efterkommerne, at det er denne
gren, der er fremstået som »de egentlige Hansen’er«.
Så hvor Hans Peter samlede indflydelse, der samlede Andreas Nikolaj værdier, for en stor del fast ejendom. Virksomheden på Bodenhoffs Plads, huset
på hjørnet af Fredericiagade og Bredgade (Fjerde Sø bygningen), Kokkedal
(indtil 1843), Øregaard, Tirsbæk, og Nørre Holmegaard var i hans besiddelse, og kunne falde i arv til hans efterkommere.
Har A.N. følt, at han har stået i skyggen af sin ældre broder? Det kan man
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på den ene side ikke afvise, men det kan også være forklaringen på det utrolige målrettede virke A.N. udførte på et tidspunkt, hvor dansk erhvervsliv
var under store forandringer. Konkurrencen med den ældre broder, kan også
have været inspirationen og ansporingen i A.N. Hansen’s dagligdag.
Klavs Olsen

A . N . HANSEN

–

VIRKSOMHEDEN

–

PERSONEN
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PALÆET I KØBENHAVN OG
LANDSTEDET ØREGAARD I
HELLERUP
af Hans Jørgen Knudtzon

Ovenstående fotos viser de 10 Øregaard-vaser, som i efteråret 1990 var samlet på Øregaard Museum’s udstilling »Slægter omkring Øregaard«. Som det
ses, er vasernes motiver A.N. Hansen’s palæ i København og hans landsted
Øregaard i Hellerup.
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Disse vaser er fremstillet i 11 eksemplarer på Den Kgl. Porcelænsfabrik; de
blev efter Alfred Hansen’s død i 1893 på hans søskendes foranledning fremstillet til hans minde. Ved Alfreds død levede endnu 9 af A.N. Hansen’s og
Emma Eliza’s 11 børn, idet den eneste, der var død før Alfred, var Charles.
Hver af de efterlevende søskende fik en vase; de to sidste blev givet til Alfred’s
datter Jessie og til hendes veninde Edith Barclay – de havde begge ledsaget
Alfred på dennes lægeordinerede rejse til Berlin, hvor han opereredes, men
døde kort efter.
Hver enkelt af vaserne forsynedes med en tekst med modtagerens navn til
erindring om Alfred.
Som ovenfor nævnt udstilledes 10 af de 11 vaser på Øregaard Museum,
idet det ikke var muligt at finde frem til den sidste vase, som ved en auktion
i februar 1981 hos Bruun Rasmussen Auktioner blev solgt til en tysk kunsthandler, der videresolgte den; den aktuelle ejer af denne vase – som oprindeligt blev givet til Emily Berry i Skotland – er således ukendt. – De øvrige 10
vaser eftersporedes og fandtes hos Slægten, der beredvilligt udlånte til Øregaard; én måtte lånes i London, to i Sverige, mens resten af de vase-ejende
A.N. Hansen-efterkommere boede i Danmark.
Vasernes motiver er som nævnt vinter- og sommerresidensen for A.N.
Hansen og Emma Eliza.
Vinterresidensen opførtes i 1835 med Jørgen Hansen Koch, kgl. hofbygmester og professor, som arkitekt i empirestil med to etager over en høj
kælder, ni fag vinduer ud mod Bredgade (dengang Norgesgade) og fem fag
vinduer og en hovedport ud mod Fredericiagade (dengang Kadetgade eller
Academigade). Gennem en del år havde der på denne hjørnegrund – beliggende overfor, hvad der i dag er Østre Landsret, men som i tidens løb har
været både opera, landkadetakademi, rigsdag og nødlazaret – ligget et pakhus, opført 1806; det ejedes i 1834 af konsul Peter Saabye og han var interesseret i at sælge pakhuset og en del af grunden, hvorpå det lå. A.N. Hansen
boede på dette tidspunkt med sin familie i en ejendom længere oppe mod
Kongens Nytorv i Bredgade. Det er vel tænkeligt, at den aktive unge mand,
med den store virketrang, har tænkt sit, når han under sin gang i kvarteret
passerede det nu lidt forfaldne pakhus; faktum er, at ejendommen i september 1834 købtes af A.N. Hansen.
Han lod pakhuset rive ned og lod den da 47-årige Hansen Koch, der var
nyudnævnt professor, havde gode forbindelser til de kongelige og havde løst
en del arkitektoniske opgaver for dem i Frederiksstaden, stå for den opgave
at skabe en passende bolig for sin store og voksende husstand. Og det er
hævet over enhver tvivl, at Hansen Koch med A.N. Hansen’s palæ skabte
noget ret så enestående i periodens danske arkitektur. Som fotografiet viser,
blev resultatet et smukt, enkelt, måske lidt strengt, men stilrent, hvidmalet
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empire-palæ, der hvilede på en granitsokkel med pudsede kvadre og høje
kældervinduer – og med et valmet tag af sortglaseret tegl. På husets bagside
opførtes et par sidebygninger, hvortil adgangen var – ligesom adgangen til
selve palæet – fra Fredericiagade. – Og det kan vel ikke overraske, at A.N.
Hansen’s byggeri gik stærkt. Der eksisterer på Kunstakademiet tegninger fra
byggeriets tid, hvoriblandt en tegning udvisende palæets lange facade, samt
etageplaner; den tegning har A.N. Hansen godkendt den 22/7-1835 og den
er påtegnet af myndighederne den 2/9-1835. Allerede 2 måneder senere,
den 6/11-1835 tog A.N. Hansen de første skridt til at forsikre ejendommen;
et »råhus« stod der allerede. Et år senere, den 8/12-1836, var »Det hvide
Palæ« færdigbygget og indrettet og endelig forsikring tegnedes.
Palæet lå dengang ganske anderledes frit, end det gør i dag, hvor det jo er
klemt inde – selvom det nu fortsat står sig smukt i gadekrydsets ene hjørne –
af langt højere byggeri. Dagens nabo, Den russiske Kirke, blev først opført et
lille halvt århundrede senere og Marmorkirken henlå som ruin med et stort
åbent areal omkring sig. Længere nede ad Fredericiagade lå ganske vist en
beboelsesejendom i tre etager og mange beboere, men som nyopført lå »Det
hvide Palæ« lyst og luftigt.
Og huset var rummeligt – men det var også nødvendigt. Ægteparret havde
på indflytningstidspunktet fået 7 af deres 11 børn og den samlede husstand
nærmede sig en snes personer. Ejendommen rummede en kælderetage, hvor
der bl.a. var bolig for portnerægteparret og deres 3 børn. Stueetagen var delt

A.N. Hansens vinterbolig, på hjørnet af Bredgade og Akademigade
(nuværende Fredericiagade). Efter Blixeniana 1979.
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Dagligstuen i A.N. Hansens hjem, Akademigade 1 i København, omkring 1870.
Efter Blixeniana 1979.

op i mange værelser, hvoraf flere var til børnenes brug og til brug for køkkenregionerne; fra denne etage etableredes adgang til sidehuset og til gården,
medens hovedtrappen fra sidehusets portrum i gadeplan – en vestibule – i et
enkelt, fornemt forløb gennembrød etagen op til 1. sal. Væggene i dette
trapperum var marmorerede, gelænderet af mahogny og loftet gipset med
stukgesimser. Samme enkle udformning havde en korridor tværs igennem
huset, både i stueetagen og på 1. sal. Væggene i værelserne var forsynet med
paneler i brysthøjde og med indvendige skodder, mens køkkenregionerne
delvist var dekoreret med hollandske kakler. – 1. salen var husets fine afdeling med 4 dejlige stuer en suite ud mod Bredgade; på rad lå her en spisestue
i to fag, en dagligstue i tre fag, Emma Eliza’s stue og A.N. Hansen’s herreværelse i hjørnet ud mod gadekrydset. Også interiøret havde arkitekten givet
forslag til og man kan danne sig et vist indtryk af indretningen gennem ovenstående foto af dagligstuen, vist nok optaget i 1870.
Lofterne var gipset med stukgesimser og de panelforsynede vægge var beklædt med oliemalede lærredstapeter; mellem vinduesfagene anbragtes pillespejle og gardinophænget – som i spisestuen omfattede begge vinduesfag,
men som var fag for fag i dagligstuen – var også et resultat af arkitektens
rådgivning. Værelserne opvarmedes af ovne af forskellig konstruktion – og
der var fra denne etage adgang til et toilet, som herskabet kunne benytte;
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øvrige toiletter lå i sidebygningen, sammen med vogngaragen. Belysningen i
husets rum bestod af stearinlys og petroleumslamper, men efterhånden som
gaslys fik indpas i Københavns gader, blev der også i byens ejendomme indlagt gas til indendørs belysning. Men i »Det hvide Palæ« skulle der gå 25 år,
før det blev muligt. – Også loftet ovenover 1. salen var udnyttet til værelser;
der boede tjenestefolkene.
I dette store hus – der var knapt 41 alen langt mod Bredgade og 23½ alen
langt mod Fredericiagade – flyttede familien Hansen ind sidst på året 1836;
og der har været behov for pladsen gennem alle årene. Emma Eliza døde på
Øregaard i 1865, hvorefter A.N. Hansen boede i palæet som enkemand til
sin død i 1873. Men i 1870 flyttede Octavius ind i stueetagen med en samlet
husstand på 7 personer, og i over et år – gennem hele 1871 – boede Mary i
huset med 6 børn og 2 tjenestefolk. Efter A.N. Hansen’s død arvede Edmund
huset, men Mary boede der i to år frem til 1875 med sine børn (hun var
blevet enke allerede i 1866). Edmund solgte dog huset i 1875 til sin ældre
broder Alfred, der med sine mange børn og et større hold af tjenestefolk (i
1880 var den samlede husstand på 18 personer) fyldte huset godt ud. Efter
Alfred’s død i 1893 solgtes palæet ud af Slægten i 1895.
Der findes fra Ellen Plum’s hånd nogle notater om Det Gamle Hjem,
nedskrevet efter husets salg ud af Slægten, men uden årstalsangivelse – men
Ellen døde i 1913. Hun husker palæet som »et velsignet Hus, et Tryghedens
Tilflugtssted, et Hjem til Støtte og Hvile, med Frihed i Ordets fulde Betydning, et Hjem uden Sladder og Bagtalelse, hvor kun Sandhed og Ærlighed
kom til Orde«. Hun beskriver, hvordan de som børn – hjemvendt fra den
lange sommer på landet – nød at kigge ud ad vinduerne mod Bredgades
varierede byliv og nød at observere livets gang i palæet overfor – Det Dehnske
Palæ. Børnene så Fru Heiberg, der en periode boede derovre, de så Thorvaldsen, der besøgte hende; de så den lidt korpulente herre på vej mod Grønningen, om hvem børnenes Nurse sagde: »Det er Kongen«; det var Christian
den VIII. Og de så siden hen »Frederik den VII køre forbi i sin lille, lette
Jagtvogn, Hue paa Hovedet og Pibe i Munden.« Og de kunne godt se på
ham, »at han var Landsfaderen, uagtet de ogsaa der savnede Kronen og Purpuret.« – Indendørs havde børnene et rigt liv med »Kegler, Tinsoldater, Gyngeheste, Eventyr osv., kun Dukker var der ikke.« I et skab »laa i smaa Udgaver
med rædselsfulde Træsnit Holberg’s »Jeppe« og »Julestuen««, som om aftenen i stearinlysets skær af Nursen blev læst for dem; sælsomme verdener med
»Fuldskab, Krabask og Mester Erik« gik op for børnene, der intet kendte til
sligt »i deres fredlyste Hjem«. – Men huset oplevede også livlige eskapader,
såsom snogeunger på trappegangen og drengenes viltre løb rundt om taget i
den brede tagrende bag den lave sandstensmur, der afsluttede murværket
hele vejen rundt. Og i gården og den lille have, der hørte til huset, legede
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børnene; om foråret, når aftnerne blev klare, samledes »Landkadetterne i de
røde Uniformer i det gamle Akademi, hvorfra man oversaa Gaarden, og de
unge Mennesker morede sig over at se paa Børnenes Lege og Foraarsjubel.«
Men livet i stadsstuerne ovenpå beskriver Ellen Plum således:
»I de høje Værelser ovenpaa gik det høvisk til, naar den Tids »haute
bourgeoisie« samledes i dem til Selskaber, og Børnene kom op til Dessert og
stod bag Gæsternes Stole og lærte at »føre sig op«. Efter Bordet samlede de
sig i en Klynge om den muntre Etatsraad Eschricht, som fortalte saa morsomt, eller de stod i Krogene og lyttede fortabt til Fru Beppina Tuteins vidunderlige Klaverspil; og Damerne var smukke og statelige, og Herrernes Tale
var klog og god at faa Forstand af, og Børnene forstod, at ogsaa Selskabslivet
spiller sin store og vigtige Rolle i denne Verdensorden.«
Også husets velsignelse for »den gamle trofaste Stab af Tjenestefolk, som
kunde gaa i Ilden for den skønne, milde Husmoder, og som ærede og frygtede den strenge, alvorlige, retsindige Husherre, Hæderens Spejl« beskriver
Ellen Plum og hun omtaler de mange tjenestefolk – der uden al tvivl har haft
stor betydning for børneflokken – detailleret og indforstået. I portnerstuen
sad »Ædlingen Riisgaard«, som havde været med i Napoleonskrigene og
morede børnene med at tælle på fransk »øng, dø, troa, kat osv.«. I køkkenet
herskede Jomfru Nielsen, der var så fornem, at hun spiste ved »Herskabets
Bord og holdt Kontenance med et stramt Smil, naar Drengene under Bordet
sparkede hinanden.« – Der var »den lille sværmeriske Jomfru Goldsmith,
som syede Børnenes Klæder og sang rørende Sange; hun gik under Navnet
Gobbe« og var i »umindelige Tider forlovet med en pæn lille Farver, der hed
Galle.« – »Den muntre Bondekone, Johanne, som passede Børnene, hørte
ogsaa til den gamle Stab, og Stuepigen, den vanskelige men dygtige Dorthea,
der endte som Familiens uundværlige Jomfru Emmerdorf, og Børnebørnenes elskede »Emmer«. Og den gamle Hanne Lund og smukke Stine, som var
saa umaadelig grim, og Jens Tjener og Søren Kusk og mange, mange flere.«
Alle disse tjenestefolk fik i familien et smukt eftermæle. »De var tro som
Guld, og lærte aldrig Børnene andet, end hvad som godt var, og hver af dem
henlevede en sorgfri Alderdom, med Pension fra det gamle hus, hvor de alle
paastod at have henlevet deres bedste Aar.«
Hvilket herligt tidsbillede fra årene i Det hvide Palæ!
Men for A.N. Hansen var det ikke nok at give familien passende husly i
København. Som andetsteds i denne bog beskrevet købte han i 1837 landstedet Kokkedal, som blev en meget lykkelig sommerbolig for familien i 6 år.
Kokkedal blev solgt og i stedet anskaffedes i 1843 landstedet Øregaard, som
i årene siden 1832 ejedes af A.N. Hansen’s gamle chef og kompagnon Joseph
Hambro; ejerskiftet har vel haft snæver forbindelse med Hambro’s ophør
med at drive forretning i Danmark, da han slog sig ned i London, hvor sønPALÆET I KØBENHAVN OG LANDSTEDET ØREGAARD
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nen boede og arbejdede. Øregaard blev da en af Slægten højt skattet sommerbolig i et halvt århundrede – og i en senere tid, hvor ejendommen huser
et museum, er Slægtens veneration for stedet fortsat levende.
Øregaard har sit navn fra en ældre gård – Oregaarden – der i 1766 blev
opført på Orehøjslodden, som året før ved udskiftningen fra Bernstorff Slot
af Gentoftes jorder tilfaldt sognefogeden i Gentofte By, Jacob Jensen. Han
klagede ikke over, at lodtrækningen den 11/9-1765 faldt ud til, at loddet
med de ringe, sandede jorde af dårligste bonitet og Orehøjen nede ved
Helsingørvejen tilfaldt ham, thi han så et perspektiv i tilplantning af en del af
arealerne med træer. Jacob Jensen overlod i 1772 ejendommen til datteren
Inger; hun og ægtefællen var driftige folk, der udover driften af gården – som
sidst i århundredet blev bedre kendt under navnet Øregaard – drev bankvirksomhed og havde pant i adskillige ejendomme. De blev holdne folk –
men var barnløse. I 1806 solgte de den ca. 93 tønder land store ejendom til
den københavnske storkøbmand Johannes Søbøtker, født 1777.
Med Søbøtker trådte Øregaard ind i en helt ny fase; en fase som landsted
– sommerbolig – ved kysten for én fra den kreds af københavnske storkøbmænd, som var grebet af den nye udvikling for de særligt privilegerede samfundsklasser, der bestod i landliggerkulturen. – En del af disse landsteder i
Nordsjælland er for længst borte og dem, der er tilbage, finder i dag højst
forskellig anvendelse. Ved skæbnens gunst består Øregaard endnu – midt i
sin park – som et af vore ypperste eksempler på den kultur, disse storkøbmænds landsteder udgjorde. Æren herfor tilkommer i første række Øregaards
bygherre, Johannes Søbøtker, og Øregaards arkitekt, Joseph-Jacques Ramée.
– Johannes Søbøtker var søn af Adam Levin Søbøtker, der havde tjent sig en
formue som plantageejer på St. Croix. Johannes kom tidligt i lære – bl.a. hos
de Coninck, som ved bygningen af Frederikslund ved Furesøen også gjorde
brug af Ramée, der i århundredets gry var højeste mode blandt de københavnske matadorer. Søbøtker, der var gået i faderens fodspor som storkøbmand og havde et godt navn i datidens handelsverden, var i 1796 blevet gift
med den velhavende grosserer Lars Larsens datter Johanne Margrethe, som
vi kender fra maleren Jens Juel’s portræt. Straks efter overtagelsen af bondegården Øregaard påbegyndte han opførelsen af en ny hovedbygning og samtidig anlagde han den ca. 20 tønder land store park i engelsk stil med et
kanalparti, hvis vand hidrørte fra en nærliggende mose.
Som arkitekt valgte han den franske emigrant Joseph-Jacques Ramée, der
få år før havde bygget for andre storkøbmænd, som nævnt de Coninck, men
også Erich Erichsen (Hellerupgaard og interiører i Erichsens palæ ved Kongens Nytorv i København) og Constantin Brun (Sophienholm). Ramée var
født i Frankrig i 1764, hvor han fik sin arkitektuddannelse i Greven af Artois’
bygningsvæsen. 1792 gik han ind i hæren, men datidens kaotiske politiske
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Litografi af Øregaard, ca. 1850 (Øregaard Museum).

forhold bragte ham i modsætning til de herskende kadrer – og i landflygtighed. 1794 finder vi ham i Hamborg, hvor han startede et firma, der tog sig af
dekorering og indretning. Firmaet »Masson & Ramée« var leveringsdygtig i
tapeter, gips-, bronze-, og marmorarbejder, ja sågar i møbler. Han fandt hurtigt et nyt klientel at arbejde for og udstrakte fra sin Hamborg-basis sit virke
til også at omfatte København, hvis velstående handelsstand fandt anvendelse for den unge elegante franskmand, som en af deres foretrukne arkitekter i århundredets første årti. 1811-1816 arbejdede Ramée i USA, men vendte
så tilbage til Europa, idet han – efter et ophold i Belgien slog sig ned i Paris
og arbejdede der til sin død i 1842.
Ramée byggede Øregaard efter samme principper, som han havde anvendt
på Sophienholm og Hellerupgaard. I streng fransk empirestil viderebearbejdede han det kvistmotiv, som også prægede Sophienholm og Hellerupgaard.
Sammenligner man de tre huse, hvoraf Øregaard er det sidst byggede, fornemmer man, at Ramée med Øregaard har nået den største afklaring i helheden. Ser man på huset – og ser bort fra den i øvrigt veltilpassede tilbygning
mod nord, der må være et halvt århundrede yngre og altså fra A.N. Hansen’s
tid – er Øregaard et smukt og velproportioneret hus med balance mellem
midterpartiet, fremhævet af det smukke kvistparti, og de lidt lavere sidepartier. – Som kontrast til det kubisk formede hus’ enkle og strenge stil formedes den omkringliggende park som en romantisk have i engelsk stil med
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det slyngede kanalløb, som endnu den dag i dag – og særligt efter renoveringen i løbet af 2006 – virker så indbydende på de mange mennesker, der
dagligt nyder Øregaardsparkens grønne oase.
Søbøtker boede på Øregaard til 1821, hvor han på grund af finansielle
vanskeligheder måtte sælge, hvorefter en anden købmand Johan Jørgen
Hunæus ejede stedet frem til 1832, hvor storkøbmanden, hofråd Joseph
Hambro købte det. Hambros fader var indvandret fra Hamburg og Joseph
tjente sine første penge som dreng ved at sælge småvarer ved dørene. Efter i
1812 at have fået borgerbrev som grosserer, oparbejdede han en omfattende
oversøisk handelsvirksomhed og endte som en af landets rigeste bankmænd.
Som bankier var han adskillige gange regeringens talsmand ved optagelse af
statslån i udlandet, og da hans firma i 1821 og 1822 ordnede dels lånet i
London for den danske stat, dels lånet til den norske stat, var den unge A.N.
Hansen stærkt medvirkende som Hambros repræsentant. Gennem årene
udvidede Hambro sin virksomhed og den drivende kraft i alle aktiviteterne
var A.N. Hansen. Hambro forlod som tidligere nævnt Danmark i 1840 for
at slå sig ned i London, og A.N. Hansen, der allerede i 1836 var udtrådt af
Hambros virksomhed og for længst havde fået selvstændigt grossererborgerskab, overtog dele af Hambros forretninger og købte endvidere i 1843
Øregaard, der herefter var sommerbolig for først A.N. Hansen og Emma
Eliza og siden hen for Alfred og hans familie.
Der er jo sagt meget om A.N. Hansen’s iltre sind og familiens større lykke
ved Kokkedal end ved Øregaard, men A.N. Hansen’s hengivenhed for familien er jo hævet over enhver tvivl. Hans omsorg for Emma Eliza omfattede
også hendes glæde ved parken omkring Øregaard og han fik, som det også er
beskrevet tidligere i denne bog, et af sine skibe til at tage et læs grus med fra
England; gruset dækkede han havegangene med, således at hun altid var i
stand til på Øregaard at betræde sit fædrelands jord. Og da Emma Eliza i
sommeren 1865 døde på Øregaard, bestilte den sørgende enkemand hos
professor J.A. Jerichau den marmorbuste af hende, som i dag fortsat står på
Øregaard – og som pryder denne bogs forside.
Vi ved fra Mary Bess Westenholz’ erindringer, at Øregaard i 1852 og 1853
var rammen om to bryllupper. Den 30/9-1852 blev i en af Øregaards stuer
den ældste datter Emily Eliza viet til den unge smukke skotske købmandssøn
Walter Oliphant Berry; han var året før kommet til København for at stå i
lære i den Puggaard’ske købmandsvirksomhed og var uimodståeligt charmerende. Ingen af brudens forældre var vist synderligt begejstrede ved tanken
om at skulle sende den ældste datter – og deres førstefødte – så langt af led,
men bryllup blev der. Walter blev chef for det skotske handelshus Berry,
Barclay & Co., der drev købmands- og skibsredervirksomhed. Familien Berry
i Skotland havde gennem årene tæt kontakt til de danske slægtninge og der
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var tit stort ryk-ind på Øregaard af skotske Berry’er gennem de mere end 40
år efter brylluppet, Øregaard fortsat var i Slægtens eje.
Ved nytårstid 1853 modtog A.N. Hansen og Emma Eliza’s næstældste
datter – og fjerde barn – Mary Lucinde frierbrev fra den i London arbejdende storkøbmand Regnar Westenholz, og selvom A.N. Hansen brummede
og buldrede over endnu en forlovelse, var hans brev til den kommende svigersøn særdeles imødekommende, og indeholdt det forældre-samtykke, som
tidens skik og brug krævede. Om end selve vielsen fandt sted i Gentofte
Kirke, blev Øregaard den 7/9-1853 atter rammen omkring et bryllup. Det
har utvivlsomt været en af de lysere stunder i det år – koleraåret – som ellers
var præget af epidemien i København og de mange dødsfald. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen i familien blev syge, måske fordi man blev på Øregaard,
men man var da påvirket af begivenhederne. Familiefaderen, der med sønnerne tog til byen hver dag, var forståeligt nok meget ængstelig under epidemiens rasen og det har næppe dæmpet hans nok så bekendte temperament.
Men de nygiftes lykke kunne intet dæmpe, og dagen efter brylluppet rejste
de til herregården Mattrup (vest for Horsens), som brudgommen samme år
havde købt. Han havde i 1848 etableret sig i London som kornhandler og
just på det tidspunkt tog kornhandelen et rivende opsving, idet Englands
import fra Danmark steg markant. Westenholz, der havde arbejdet nogle år
i Hamburg og set denne bys storkøbmænd optræde som mellemmænd i handler mellem England og Danmark – med stor fortjeneste til følge – arbejdede
ihærdigt i London på at få etableret direkte handelsforbindelse med Danmark og på at danske landmænd hurtigt kom frem på det engelske marked.
På få år blev hans navn kendt viden om i den engelske handelsverden og efter
4-5 år havde han skabt sig en formue, som han tog med sig, da han året efter
brylluppet afviklede sine forretninger i London og slog sig ned med familien
på Mattrup, som han gjorde til et mønsterbrug. Den senere etatsråd arbejdede på mange måder til gavn for landet; som landmand, som politiker (folketingsmand og 1859-1860 finansminister) og igangsætter (medstifter af
Hedeselskabet og initiativtager til etablering af jydske jernbaneanlæg). Fra
hans familie udgik – på samme vis som fra hans svigerfamilie – en række
efterkommere af betragteligt format.
Efter A.N. Hansen’s død i 1873 arvede Alfred umiddelbart Øregaard, og
han rykkede således med sin hustru Emmy, født Gotschalk, ind i forældrenes
boliger – i by og på land. Øregaard blev fortsat et samlingspunkt for familiens mange medlemmer, hvilket man får et godt indtryk af ved gennemgangen af en hel del foto’s fra 1880’erne, som i dag befinder sig på Øregaard
Museum, der fik dem som arv efter Iven Reventlow i 2004. På næste side ses
et enkelt eksempel.
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Interiørfoto fra Øregaard i 1880’erne.

Helt frem til Alfred’s død i 1893 var Øregaards jorder vidtstrakte. Vest for
hovedbygningen – op til jernbanelinien, der gik til Klampenborg, lå markgrunde med en mindre bondegård med kvæg og heste. Strandvejen var en
støvet landevej og på den anden side – mod øst – gik Øregaards jorder ned til
stranden ved Øresund, hvor der var badehus og båd. På dette område –
Strandmarken – lå »Strandmandens Hus«. For de mange børn – A.N. Hansen og Emma Eliza’s utallige børnebørn og disses børn, der sommeren igennem myldrede ud og ind på Øregaard og naturligt lokkedes af badelivets
fristelser – var »Strandmanden« som »Den store Bastian«, hvis utaknemmelige pligt det var at hindre børnenes adgang til badebroen og båden.
Boet efter Alfred solgte Øregaard i 1895 til grosserer Detlef Ohlsen og
hustru, født Ahlmann, og ægteparret boede – i modsætning til samtlige tidligere ejere – helårs på Øregaard, som nu på denne tid op under århundredskiftet ikke længere lå helt så langt ude på landet. Byen trængte sig nordover
langs Strandvejen, arealerne omkring Øregaard udstykkedes til villakvarterer, og etageejendomme begyndte at skyde op i Hellerup. Grossereren døde
i 1913 og i 1917 ønskede enken at skille sig af med den store ejendom, der
på det tidspunkt kunne indbringe mere end 2 millioner kroner. Familien
ønskede dog bygningen og parken bevaret og forhandlede derfor med Sognerådet, der – mens de øvrige arealer solgtes til udstykning – i 1917 købte
bygning og park; året efter åbnedes parken for offentligheden i forbindelse
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med en skulpturudstilling, medens bygningen den 13/8-1921 åbnedes som
museum, baseret på en omfattende samling af historiske og topografiske billeder, skænket til Gentofte Kommune i 1920 af etatsrådinde Julie Hegel,
enke efter Jacob Hegel (Gyldendal).
Øregaard er fortsat museum og er således – i modsætning til Det Hvide
Palæ i København, der benyttes erhvervsmæssigt til kontorer – tilgængeligt
for offentligheden den dag i dag. Ramée’s vellykkede og statelige hus i den
smukke park henligger som et velbevaret eksempel på den landlige kultur,
1800-tallets storkøbmænd skabte nord for København; med husets indretning som kulturhistorisk museum er Øregaard den dag i dag en frydefuld
harmoni af natur og kunst – og et kulturcenter med stor aktivitet. Det kan
anbefales alle – herunder også vor Slægt – at gå en runde i de smukke stuer
og i fantasien tænke sig tilbage til de mange årtier, hvor et rigt familieliv
trivedes med herlige sommeroplevelser.
Ved et sådant besøg vil man også kunne møde en af de i dette kapitel indledningsvis omtalte Øregaard-vaser. Den vase, som efter Alfred’s død skænkedes
til broderen Louis, blev givet til museet efter Helen Grut’s død i 1973.
Grut-Hansen-Slægtens åndedrag kan den dag i dag levende mærkes på
Øregaard.
Hans Jørgen Knudtzon
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FAMILIEN HANSEN FESTER
ved Hans Jørgen Knudtzon

UNDER DENNE OVERSKRIFT kunne man i B.T. for mandag den 17.
juni 1957 læse følgende, forfattet af Keith Keller:
»I week end’en var jeg indkaldt til »familie-opløb« af de mere omfattende. Vi
blev 204 i alt. Det var familien Hansen, der havde blæst tropperne til samling.
Alle Hansen’erne var der: Baronesse Karen Blixen-Finecke, fabrikant
Westenholz, forfatteren Piet Hein og hans yndige kone, den svenske skuespillerinde Gerd Ericsson, de engelske godsejerdøtre Nodie og Meg Berry,
tidligere direktør for Grønlandske Handel Eske Brun og kunsthistorikeren
Aage Marcus.
Hansen-familien var selvfølgelig ogsaa repræsenteret af jazzmanden Harald Grut, arkitekt Birthe Rohweder, flere konsul’er med efternavnet Grut,
adskillige Tesdorpf ’er, Bernhoft’er, Hess-Thaysen’er, Kopp’er, Knudtzon’er
og Malthe-Bruun’er.
Alle 204 nedstammede fra – eller var gift med medlemmer af – den familie, etatsraad A.N. Hansen grundlagde i begyndelsen af forrige aarhundrede
sammen med præstedatteren Emma Eliza Grut fra den engelske kanal-ø
Guernsey – der hvor ogsaa det gode racekvæg kommer fra.
De 204 var kommet sammen fra Bangkok, Los Angeles, Malmø og Skotland samt fra de fjerneste egne af Danmark for at demonstrere, at de var
lykkelige for Hansen-slægtskabet, selvom kun tre-fire stykker stadig bar
det gode navn. Blandt de faa helt uforfalskede Hansen’er var slægtens ældste nulevende – konsul Folmer Hansen.
En del af festen blev fejret i den villa, A.N. Hansen byggede, og som nu er
museet i Øregaards-parken. Her tog Karen Blixen – trods de mange aars
sygdom, der har bragt hendes vægt ned paa 68 pund – sig en svingom med
sin nevø, flyverløjtnant Tore Dinesen, søn af Thomas Dinesen, Victoria Crossindehaveren.
Under en middag holdt Piet Hein en dybt alvorlig tale, der til dels gik ud
paa, at en slægt kun var noget værd, hvis hvert slægtled sørgede for at skabe
et nyt klimax i stedet for blot at køre paa frihjul ned fra det bjerg, forældrene
havde skabt. Et muntert indslag i talen var dette lille gruk:
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Den Hansenske hemmelighed
To store egenskaber frem for alt,
de mange dyder ufortalt,
har gennem tiden gjort os Hansener stærke:
det faktum, at vor slægt er Jordens salt,
samt den charmerende beskedenhed,
vi bærer dette med, idet vi ved,
at det maa alle folk jo dog bemærke.
A.N. Hansen-slægtens livskraft blev baaret tydeligt til skue midt i festlighederne. Én moder maatte forlade bordet for at tage hjem og amme. Én anden
blev hentet i ambulance for at naa af sted til fødeklinikken.«
Og artiklen var ledsaget af nogle foto’s, bl.a. ét hvor man ser slægtens ældste,
konsul Folmer Hansen, der bliver budt velkommen af de yngste, Helle og
Merete Skjerbæk og Benedicte Stage.
Der må være mange af slægtens medlemmer, der i dag kan huske dette
slægtsmøde, lørdag den 15. juni 1957, selvom der var fastsat en minimumsalder på 12 år. – Slægtsmødet kom i stand efter nogle års overvejelser, på
initiativ af Folmer Hansen, Ada Reventlow, Harald Knudtzon, Gerty Ege,
Aage Grut, Sven Torben Westenholz og Vibeke Malthe-Bruun. Disse initiativtagere arrangerede, at man kunne mødes på Øregaard kl. 17 til samling i
stuerne, hvorefter der kl. 18.30 var uformel spisning og fortsat samvær i
Hellerup Klub. Prisen var 12 kr. pr. deltager. – Vibeke Malthe-Bruun bød
velkommen på Hellerup Klub og bad, efter nogle praktiske bemærkninger,
de 204 værter drikke med de 204 gæster.
Alfred Grøn, der var toastmaster, gav først ordet til Folmer Hansen:
»Jeg vil gjerne have Lov til at minde om et lille Ord af en af Napoleons
Generaler, Junot. Da han blev Hertug, som alle Mennesker blev dengang,
var der nogen, som ville drille ham og sagde: Hvor kan det være, at hverken
din Fader eller din Bedstefader eller nogen anden i din Familie var Hertug?
Hertil svarede han: »Moi, je suis ancêtre«. Noget lignende kunde Grandpapa
have sagt. – Han var den fødte Forfader, og vi bør alle være ham taknemmelige for hvad han har efterladt os.
Der var i min Ungdom en vittig og lidt skarp Herre i København, som
sagde: »Der gives tre Slags levende Væsener: Menneskene, Dyrene og Familien Hansen.« I hvert fald tror jeg man kan sige, at denne slægt har sit særlige
Præg. De, som har kjendt de 8 Brødre og de 3 Søstre, som vi nedstammer
fra, og skimtet Grandpapa, vil sande dette og vil beklage, at ingen af de store
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Forfattere fra den tid har kjendt dem – jeg tænker lidt paa Balzac, en smule
paa Zola og meget paa Galsworthy. Jeg tror, der kunde have været skrevet en
udmærket Slægtsroman om denne Afart af de levende Væsener.
Jeg mindes, at jeg engang havde været sammen med en dansk Ven og en
engelsk Dame. Da hun nogen Tid efter traf ham, spurgte hun: »How is Mr.
Hansen?« – »Which Mr. Hansen?« »Oh, are there several?« – Der har jo
aldrig været Mangel paa Bærere af dette Navn, endskjønt der vistnok i dag
ikke findes mere end 4 eller 5 indenfor Familien.
Hvadenten vi nu hedder det ene eller det andet, saa er denne Sammenkomst et glædeligt Tegn paa det Sammenhold, der endnu findes. Alt er jo
foreløbig løbet af uden alt for store Stridigheder. Hvilket maaske ligger i, at
vi ikke har set alt for meget til hinanden!
Jeg vil gerne slutte disse Bemærkninger med et Leve for de yngste, den
saakaldte 6’te Generation. Gid de maa tage Eksempel efter saadanne gode
Egenskaber, som de maatte se hos de gamle – og lade sig advare af de slette,
som sikkert findes.
De unge leve !«
Derpå holdt Edmund Grut følgende tale:
»Mon det ikke er kommet som en overraskelse for de fleste af os, at denne
familiesammenkomst har kunnet samle så mange af familiens medlemmer?
Vi er jo dog efterhånden langt fra det fælles ophav, med meget indgiftet blod
i årene, andre tilknytninger der drager. Ikke desmindre er der altså så meget
samhørighedsfølelse blandt A.N. Hansens efterkommere, selv i femte og sjette
led, at så mange af dem har haft lyst til at bruge tid og penge på at komme
sammen og studere hinanden. Det viser, hvor livskraftig den slægtstradition
er, som binder os sammen, og særlig for de yngste iblandt os – og det er de
vigtigste, når alle slægtens grene nu samles for første gang i mange år – kan
det måske have sin værdi at trække linierne op for, hvad den tradition består
i, og hvordan den er opstået.
Hvad A.N. Hansens efterkommere har arvet af betydelige egenskaber kom
utvivlsomt fra ham og ikke fra grandmama. Jeg siger udtrykkeligt betydelige
egenskaber, ikke nødvendigvis gode egenskaber i menneskelig forstand. Dette
være sagt uden forklejnelse af grandmama, som sikkert var et yndigt menneske. Men betydelig var Grut’eren på Guernsey bestemt ikke. For nogle år
siden besøgte jeg Guernsey for at se på familiens vugge og resterne af den
ægte vare, de vaskeægte Grut’er. Det var et noget nedslående resultat. Efter
400 år på øen findes der ikke i det historiske arkiv i St. Peter Port et eneste
spor af nogen betydelig indsats af en Grut, og det til trods for at de har været
holdne folk, som har siddet i øens råd i utallige generationer. Min kone spurgte
en sød gammel dame af familien på øen »tell me«, sagde Sibs, som efter 25
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års ægteskab med en Hansen gerne vilde til bunds i sagen, »tell me, are the
Guernsey Grut’s just as hottempered as the specimens in Scandinavia?« –
Den gamle dame så forbavset ud: »Oh no«, sagde hun, »we are a very placid
family«. Det rammer vist hovedet på sømmet. Fra den side er der næppe
kommet megen dynamik, og bortset fra et vist angelsaksisk præg i udseende
og smag, har børneflokken nok ikke arvet mange af deres karakteristiske
egenskaber fra grandmamas side.
For placid var hverken grandpapa eller hans efterkommere. Utvivlsomt
var han en mand med temperament, vanskelig sikkert også til tider, vant som
han var til at se alt lykkes for sig og at se alle lystre sig. Det er vel også rigtigt,
når det siges om ham, at han havde ondt ved at tåle andres meninger ved
siden af sin, og at han kunne være stivnakket indtil stejlhed, kort for hovedet
og utilgængelig. Men han følte varmt og stærkt for sine nærmeste og for sine
medmennesker, og det nævnes ofte, at han trods sin særhed og stejlhed dog
var et hjertevindende menneske. – Jeg kunne have lyst til, for at belyse forholdet mellem grandpapa og grandmama, at læse en passus op af et brev fra
fader til mig, skrevet kun en måned før hans død. Han skriver:
»Nu jeg tænker over det, undrer det mig, at vi hørte så lidt om grandmama
hjemme, men når vi gjorde det, var det altid hendes blide elskelige naturel, der
blev fremhævet, aldrig hendes intelligens eller åndsevner. Hendes ægteskab har
sikkert været fuldkommen lykkeligt, med grandpapa som den altdominerende og
bestemmende partner, men grandmama har med sit naturel vist aldrig ønsket det
anderledes. Grandpapa elskede hende jo også højt, og bar hende på en vis måde
på hænderne, selv om han vilde være den der kommanderede og var meget hidsig.«
Så meget om forholdet mellem de to. I øvrigt har det altid forekommet
mig ejendommeligt, at en af grandpapas mest karakteristiske egenskaber ikke
gik i arv til et eneste af hans børn. Jeg tænker på hans dynamiske skabertrang
til stadig at bygge op, virksomhed efter virksomhed på de mangfoldigste
områder: handel, skibsfart, industri, landbrug, en utrættelig driftighed, som
vel nok er det, man først og fremmest fæster sig ved, som det karakteristiske
for manden. Den side af hans væsen er som sagt ikke gået i arv – om man
dertil vil føje »desværre« beror på, hvor megen værd man tillægger materiel
fremgang. For temperament og personlighed arvede børneflokken fra ham i
rigt mål.
En ener var grandpapa, næppe nogen selskabsmand udover det strengt
nødvendige, vel knap nogen familiemand – hans egen slægt kom aldrig i
hans hjem, end ikke hans broder nationalbankdirektøren, med hvem han
dog havde meget at gøre i sin virksomhed. Det er til næste generation, man
skal gå for at søge familiefølelsens tilblivelse. Det var i denne søskendeflok af
anden generation, livlige, selskabelige, rettænkende, retlinede, renlivede i
FAMILIEN HANSEN FESTER

67

handel og vandel, der først udvikledes den stærke familiefølelse, fornemmelsen af at have et fælles særpræg, et kendingsmærke.
De var stærke personligheder, som satte deres præg på omgivelserne, og de
var sig det bevidst. Typen var også let at genkende: det karakteristiske organ,
som folk endnu i dag påstår, man kan kende en Hansen på, det angelsaksiske
ydre i type og klædedragt og de, ak, for korte ben, som nu har ærgret familiens medlemmer i flere generationer – jeg tror det var onkel Svend Aage af
Alfred-grenen, som sagde: »Det er umuligt at være en gentleman, når man
ikke har lange og lige ben!« – Det mente nu anden generation ikke; de bar
deres korte ben med oprejst pande og var stolte af deres særpræg. De havde
et adelsmærke, som bandt dem sammen, og som vi, sene tiders slægter, fornemmer, som det der giver klanen dens berettigelse: de havde stærke meninger om ret og uret, og de havde deres meningers mod, sagde deres mening på
tværs af alle opportunistiske hensyn. De havde samfundssind, og de var usvigelig sandhedskære. De efterlevede Polonius’ råd til Laertes ved afskeden
mellem fader og søn, ofte citeret men sjældent efterlevet: »This above all, to
thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not
then be false to any man.« Det var, hvad de bar i deres skjold.
I øvrigt skændtes de, så det osede om dem og hang sammen som ærtehalm. – Og det samme har familien gjort lige siden. Men familiefølelsen,
klanens sammenhold, levede videre lige stærkt også i næste generation, den
tredje, og det var ikke frit for, at vi i vor generation – den fjerde – reagerede
noget imod familieklisteriet. Dertil kom jo så, at familien efterhånden var
spredt som avner for vinden: i Asien, i Afrika, i Amerika og i mange af Europas lande, og at den var blevet for talrig til, at alle dens grene kunne komme
sammen.
Men netop fordi de centrifugale kræfter nu er blevet så stærke, er der grund
til at holde det positive og værdifulde i familietraditionen levende hos slægtens yngste, og derfor er der al grund til at glædes over den store tilslutning til
den udmærkede idé at samle alle familiens grene her i aften.
Lad os da håbe, at familiens sammenhold må vedvare, og at det må bygge
på det, som først skabte familiefølelsen, klanen: samfundssind, stærke og
ærlige meninger og mod til at forfægte dem. Så har familiefølelsen sin berettigelse.«
Herefter var det tid til en sang, og en sådan havde Erling Grut digtet:
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1. Melodi: Flickorna i Småland.
Paa Øregaard man ser i dag en sælsom Revue
af Folk, som stævned’ hid fra fjern og nær, fra Land og By.
Hvem er det mon, hvad vil de her, hvor kommer de fra?
Hvad er det for en Skare, og hvad samler den i dag?
Det er A.N. HANSENs ædle Æt, som her har rendez-vous,
den ædle Æt er vokset godt, dog føler vi endnu,
at de Slægtskabsbaand, der samler, ikke helt er kappet a’
og derfor mødes vi paa Øregaard, her i Da’.
2. Melodi: Marken er mejet.
Nu er vi samlet, saa udnyt din Chance
til at suge Næring af det store Aandegys.
Klogskab og Ynde er her i Balance.
Hvorfor sætte Skæpper over alle vore Lys?
Vi er gode nok
ret en prægtig Flok,
maales kan vi kun med vores egen Maalestok.
3. Melodi: Menuet af Elverhøj.
Blandt os, der samles her i Da’
er fire Led i Kæden
af A.N.’ Descendentia
og stor er Samlingsglæden.
De ældste blandt os, tredje Led,
– kun faa er nu tilbage –
erindrer fra en svunden Tid
de gode gamle Dage.
4. Melodi: En Sømand har sin Enegang.
Det fjerde og det femte Led er Slægtens Hovedpart,
at Kvantitet og Kvalitet forenes, det er klart.
Det sjette Led vi hilser stolt,
den nye Slægt in spe,
som brede skal paa Jordens Bold
den Hansenske Idé.
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5. Melodi: Auld lang syne.
Should auld acquaintance be forgot, skal Sammenhold forgaa?
Skønt Tiden spreder Slægten vil den røde Traad bestaa.
Den spinder gennem alle Led det Baand vi bygger paa,
usynlig den dog findes, og kan aldrig helt forgaa.
6. Melodi: Fødselsdagssang – Og dette skal være …
Og dette skal være Familien til Ære, Hurra!
Den gamle, den unge, den tynde, den svære, Hurra!
Al Ufred la’r vi ligge,
Familieskaalen vi drikke,
Hurra, Hurra ! Den Skaal var bra’
Hurra!
Efter dette festlige indslag – som også er holdt i hævd ved senere familiemøder – fik Piet Hein ordet:
»Kære Med-Hansener. Og Mod-Hansener.
Det siges om Den Danske Statsradiofoni, at for at være knyttet til den er
det ikke nok, at man har talefejl – det skal være paa en bestemt maade.
Slægten Hansen taaler – naturligvis – paa mange maader (maaske paa
alle) sammenligning med Statsradiofonien.
Om denne institution – altsaa slægten Hansen – siges det, at for at være en
ægte Hansen er det ikke nok, at man er tosset, det skal være paa en bestemt
maade.
Jeg har dementeret denne paastand, hvor som helst jeg er stødt paa den,
for ganske vist ligger der jo dén dybe sandhed i den: at det er ikke alle maader,
der er ægte Hansenske – og man maa alvorligt advare mod efterligninger! –
men det er perfid bagtalelse, at der kun skulle være én ægte Hansensk maade
at være tosset paa.
Se Jer om! Der er rigt spillerum for individet.
Hvad er da det fælles i denne mangfoldigt varierede ægte Hansenske maade?
Ja, mon ikke vi finder noget af svaret allerede ved slægtens udspring.
Hvergang Grandmama igen maatte fortælle Grandpapa, at hun ventede
sig, kom han i sit tordnende humør – hvorefter han skænkede hende en udsøgt brilliantkæde.
Jeg fik engang i Amerika forevist en ny elektron-hjerne i funktion. – Professoren, som viste mig den, fodrede data ind i den med hulkort og bad den
beregne banen for en kunstig maane i en afstand af 300 miles fra Jorden med
en hastighed af 50 m/s og en anden i en afstand af 600 m med en hastighed
af 12½ m/s.
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Da videnskabsmanden slog strømmen til, og beregningen skulle starte,
skete der en kortslutning – noget i maskinen hvæsede og spruttede ild i et
par minutter, og lige da han skulle til at opgi at faa den til at fungere, gik den
i gang. De tusinde radiolamper værelset rundt blinkede, den regnede i 28
sekunder – og saa kom der ud af svarapparatets hulkortsprække beregningsresultater m.h.t. en maane i 300 m’s højde med hastigheden 50 m/s og en
maane 600 m oppe med 12½ m/s og desuden – hvad der slet ikke var spurgt
om – én i 300 m’s højde med 12½ m/s og én i 600 m’s højde med 50 m/s.
Den sidste maane faldt strax ned paa Jorden, og den næstsidste røg lige ud
i verdensrummet og faldt ind i solen – men deres baner viste sig af stor
interesse for rumfarten, og de første to var udmærket anvendelige maaner.
Med andre ord: elektronhjernen rasede, ytrede sin selvstændige personlighed og præsterede derefter, efter egne linier, langt mer end der var bedt om.
– Ved De hvad det var? spurgte elektroprofessoren.
– Ja, tænkte jeg, det var en ægte Hansen.
– Det var, svarede professoren selv, en kontrær kapacitet.
Det kalder de det altsaa dær ovre.
En kontrær kapacitet! Det er jo et rigtigt udmærket udtryk, naar man ikke
har det enkle begreb og ord: en ægte Hansen.
Man træffer – stedvis – paa den Hansenske aand i den ikke-Hansenske del
af verden.
I samme interplanetariske forbindelse viste en amerikansk astronom mig
en meteorsten paa størrelse med en motorbaad og fortalte meget apropos sin
danske gæst, at den var hentet ned fra Grønland. Jeg kunne ikke la vær at
bemærke: – Altsaa en mundsmag af Dansk territorium!
– Aah nej, svarede han, den er af Amerikansk opfindelse … den er kommet ude fra universet.
Det var jo en typisk Hansensk bemærkning. I sin selvfølgelige selvfølelse
og i sin beskedne beskedenhed.
Man kunne maaske formulere noget af forklaringen paa denne Hansenske
kapacitet i følgende epigram om

Den Hansenske hemmelighed –
To store egenskaber frem for alt,
de mange andre dyder ufortalt,
har gennem tiden gjort os Hansner stærke:
Det faktum, at vor slægt er Jordens salt,
samt dén charmerende beskedenhed,
vi bærer dette med, idet vi véd,
at det maa alle folk jo dog bemærke.
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Hvad er det man arver, naar man fødes i en slægt, som slægten Hansen?
Ja, de mennesker her i verden, som arver gods og guld, de faar at vide, at
de arver noget – og det gør de ogsaa.
Og de som fødes i det saakaldte proletariat – forsaavidt dét existerer! – de
faar at vide, at de ikke arver noget – og dét er galt. For de arver virkeligheden,
fundamentale materielle maal, som det er værd at kæmpe for.
Men de som fødes som børn af intellektuelle eller kulturelt betydningsfulde mennesker, mennesker hvis indsats er af personlig art – de faar tudet
ørerne fulde af, hvor meget de arver – og det er galt. Det de arver, er nemlig
kun noget for den som har noget at lægge til.
Dét deres forældre ejer, er »strengt personligt, kan ikke overdrages«, som
et adgangskort til Tivoli, sans comparaison – det er noget helt andet for dem
som overtar det end for dem som har bygget det op. Hvis man ikke fornyr
det, som en lotteriseddel, forfalder det. Det er nok en slags guld, men det er
et troldguld, som forsvinder ved solopgang.
Man kan ikke ta den ydre form i arv. Man maa efterligne det indre. Og dét
vil ofte føre til, at man gør noget helt andet og paa en helt anden maade end
forrige generation. Man staar paa dens skuldre; man er i en anden situation:
man er ikke som dén og man gør ikke som dén, men man gør som den ville
ha gjort i Ens – nye – situation. Og det bliver noget helt andet.
At mennesker misforstaar dette og lever paa den ydre arv, er det som gør at
saa mange – present company excepted, altsaa udenfor slægten Hansen – saa
mange som synes at være opbyggende og bevarende generationer, i virkeligheden viser sig at holde frihjul ned ad bakke fra deres forældres kulturelle
stade.
Der ligger noget af hemmeligheden i slægten Hansen, noget af dens særegne
styrke, i en replik som jeg engang fik med, som en velsignelse fra forrige
generation, da jeg havde sat mig op imod den og gik mine egne veje. Modstanden smeltede, og som en hilsen fra hele slægten faldt ordene:
– Hvor du dog ligner os, naar du trodser os.
Generationsskiftet skete i fjor i én gren af vor fælles slægt paa en ganske
særligt følelig maade.
Min mor døde. Og indenfor samme uge fødtes vores lille søn Jotun. Det
faldt saadan, at min mors jordiske rester blev baaret ud af huset samme dag
som vores lille barn, senere, blev baaret ind.
En ven af os sendte os i den anledning et brev uden et ord men med to
smaa ting i – som blev til et kort digt, som jeg gerne vil ha lov at læse her som
et udtryk for følelsen af slægtssammenhængen og for taknemmelighed baade
overfor gangne generationer i slægten – og mod den kommende.
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Døden og livet drog ind i vort hus
i sommer paa samme dag.
Én bar vi ud og én bar vi ind
tæt som to bølgeslag.
Mange formørkede sorgens aar
græd ned gennem husets grund
og morgenskæret af nyfødt liv
stod der i samme stund.
Livet selv løste døden af
som tog paa det samme spor.
Timer hvor glæde og sorg blev eet
søgte forgæves ord.
Og én som vidste hvad ord er værd
i stunder af virkelig vælde
sendte vort hus i et ordløst brev
en hvid vild blomst og en bjælde.
En nær ven af mig, som nu er død, ingeniør Vilh. Marstrand, sønnesøn af
maleren Vilh. Marstrand, blev engang ved en præsentation mødt med ordene: – Aah, saa tilhører De jo dén slægt som kulminerede for to generationer siden!
Dertil svarede Vilh. Marstrand d. Y.: – Saa maa den sgu kulminere om
igen!
Jeg vil ikke slutte med et leve for A.N. Hansen og Emma Eliza Gruts slægt
– for hvad er det at leve! Hvis man kun gør dét kan man lisaagodt la vær.
Jeg vil be Jer med tre hurraer – jeg tæller til 3 og saa raaber vi – samles i
ønsket om og viljen til at denne slægt maa kulminere omigen og omigen og
omigen.«
Vibeke Malthe-Bruun, som var en af hovedkræfterne bag denne familiefest,
var en kær gæst i undertegnedes barndomshjem, kusine som hun var til min
Far. Jeg har fornemmet, at den ret så store kreds af kusiner og fætre i det
Stefan Zweig’ske Verden-af-Igår-København havde det særdeles fornøjeligt i
den lille by’s verden af baller og selskaber, da de var unge. – Hun sagde altid
efter middagens afslutning: »Dette var en middag, jeg længe vil mindes!«
Jeg tror, vi er mange, der efter festen på Øregaard, har sagt i hendes ånd:
Dette var et slægtsmøde, vi længe vil mindes.
Mindelserne viste sig i hvert fald at være så holdbare, at man i Berlingske
Tidende for lørdag den 27. august 1988 kunne læse følgende notits:

FAMILIEN HANSEN FESTER

73

»425 efterkommere efter etatsråd A.N. Hansen og hans hustru Emma Eliza
Grut samles i denne weekend på Clausholm Slot ved Randers til familiemøde. I foråret udsendtes opfordringer til samtlige efterkommere, ca. 1200,
og der møder nu til formiddag deltagere fra hele verden. De store grene af
stamtræet i Sverige og England er smukt repræsenteret.
Ældste deltager er op imod 90 år, og den yngste er født indenfor den
sidste måned. Familien samles til frokost i et stort telt i slotsparken, og i
eftermiddag er der koncert i kongesalen, hvor familiemedlemmer spiller. I
aften er der middag med dans.
Det er Ruth og Henrik Berner, der har stillet deres hjem til rådighed for
arrangementet, hvor følgende står som indbydere: Ruth Berner, Mette Bjerglund Andersen, Elizabeth Westenholz, Ingeborg Westenholz, Henrik Knudtzon, Hans Jørgen Knudtzon og Harald Grut. De understreger, at det har
været væsentligt at også de yngste mødte op for på denne måde at få lejlighed
til at blive delagtiggjort i den livskraftige slægts traditioner og sammenhold.«
Og sandelig, om ikke samme avis dagen derpå fulgte op med et kort reportage-indlæg:
»For en slægtsforsker var der højgilde i går, hvis turen var gået forbi det
idylliske Clausholm Slot ved Randers.
Repræsentanter for familierne Berner, Bremer, Westenholz, Moltke-Leth,
Reventlow, Bokkenheuser, Bramsen, Zetterlund, Lewisohn, Grut, Plum,
Reichhardt, Sveinbjørnsson, en eller flere fra familien Tuxen og hundredvis
af andre med mere eller mindre eksotiske navne, havde nemlig viet hele dagen i går til gensidigt samvær i de smukke omgivelser.
Én ting havde de alle til fælles. De er i familie med hinanden. I kraft af
deres slægtskab med etatsråd A.N. Hansen og hans hustru Emma Eliza Grut
var de inviteret til festlighederne på slottet, som var blevet stillet til rådighed
af familiemedlemmerne Ruth og Henrik Berner.
»Der er kommet slægtninge fra samtlige af familiens otte grene,« fortalte
Harald Grut, da Berlingske Tidende i går tog et smut forbi midt under det
nøje arrangerede familiearrangement.
»Vi er 416 i dag. Den ældste er 93 og den yngste nogle få måneder. En
enkelt er kommet hele vejen fra Argentina, og så er der ellers repræsentanter
fra Sverige, Island, Norge, England, Vesttyskland, Frankrig, Schweiz, USA
med flere. Vi har haft en dejlig dag i det gode vejr, og jeg er glædelig overrasket over, at så mange ud af i alt 1.200 levende familiemedlemmer dukkede op,« slutter Harald Grut.«
Helt korrekt: Det var en dejlig dag! Omgivelserne er jo herlige og vejret
var i top; stemningen under frokosten i teltet formidabel, og koncerten ved
Elisabeth og Peter Westenholz, der i Kongesalen spillede Schubert, Brahms
og Chopin, var en vidunderlig oplevelse.
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Udover at Erling Grut’s sang fra 1957 atter blev sunget i let tilrettet form,
blev der ved frokosten holdt fire taler, efter at de 416 værter havde hilst på de
416 gæster.
Først fik Erling Grut – den ældste tilstedeværende Grut-Hansen-efterkommer fra 4. slægtled – ordet:
»Kære HANSENer,
I Hans Konows Familiebog har jeg Nr. 87. Jeg hører derfor til de ældre
Sager i Familien. Festkomitéen har bedt mig sige nogle pæne Ord, og det gør
jeg gerne.
Først vil jeg, fra os alle sammen, sige Tak til Værterne RUTH og HENRIK BERNER fordi de så gæstfrit har åbnet deres smukke Hjem for denne
Invasion af RUTH’s Familie i alle Aldre. Selvom I nok gerne ser Gæster hos
Jer, er dette Fremmøde så overvældende, at det næsten bør omtales i GUINNESS’ Rekordbog.
At Familiemødet holdes i disse Omgivelser har sikkert bidraget til det
store Fremmøde. Tilstrømningen har måske været større, end oprindelig antaget, og der har været Brug for stort Organisationstalent for at få det hele til
at klappe.
Jeg foreslår, at vi til Gengæld klapper for Familien Berner, ældre og yngre.
Dernæst vil jeg gerne takke FESTKOMITÉEN for dens Indsats. Først
med Undfangelsen af Idéen, og dernæst med at lade Idéen blive til Virkelighed, og ikke bare Snak.
Der er nu gået 31 år siden Familiemødet på Øregaard, og et nyt Møde var
ønsket af mange, men ingen gjorde noget ved det, før disse prægtige Mennesker tog sig af det.
Og ydermere påtager de sig nu at lave en ny Udgave af Familiebogen, og
jeg vil håbe, at der er så megen Samarbejdsvilje i Familien, at Arbejdet ikke
bliver helt uoverkommeligt.
Må jeg bede Festkomitéens Medlemmer om at rejse sig, så vi kan se dem
og beundre dem. Og de fortjener en Klapsalve.
Og så til FAMILIEN HANSEN.
De yngre i Familien undrer sig måske over den underlige Betegnelse for
Familien. For os ældre er der ingen Tvivl om, hvad der menes.
For godt 100 År siden var det sådan, at Medlemmer af FAMILIEN HANSEN virkelig hed HANSEN. Det var, kan man sige, den ægte Vare.
Den daværende 2’ Generation, 10 Søskende, havde utvivlsomt alle et Særpræg, nogle af dem var betydelige Personligheder, og de indtog en fremtrædende Plads i Datidens København.
I 2’ og 3’ Generation var der en Del, der tog Navneforandring, Pigerne
giftede sig og fik andre Navne, og det ægte gamle HANSEN-Navn er i dag
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næsten en Saga blot. Og dog er der, som sagt, for os ældre ingen Tvivl om,
hvad der menes, når man taler om FAMILIEN HANSEN.
I min Barndom kendte så at sige alle Familiemedlemmer hinanden, og
omgikkes hinanden. I dag er det naturligvis umuligt, de selskabelige Omgangsformer er anderledes, og Familien er spredt over hele Kloden. Man kan håbe,
at dette Familiemøde kan skabe mange nye Kontakter.
Det er blevet mig fortalt, at en god Ven af Familiens 3’ Generation – mine
Forældres Generation – som altså ikke selv var en HANSEN, men en stor
Beundrer af Familien, skal have sagt, at når han betragtede de unge i Familien – altså min Generation – syntes han s’gu, at Øllet var blevet noget tyndt.
Nu ved jeg ikke, om han havde særlig Forstand på Øl, og det sete afhænger jo af Øjnene, der ser. Så hans Bedømmelse kan måske tolkes på den
Måde, at det Særpræg, der var hos »de gamle«, det var der ikke mere, det var
det han savnede.
Og det er jo heller ikke nødvendigt eller ønskeligt. Men en Generation,
der omfatter Navne som KAREN BLIXEN og PIET HEIN, for blot at nævne
to, har nu ikke noget at skamme sig over.
Ved Familiens Ekspansion tilføres nyt Blod, og det er godt og nødvendigt,
for at FAMILIEN HANSEN kan trives, som vi ser det her i dag.
Jeg foreslår, at vi råber et Hurra for Familiens fortsatte Trivsel, tre korte og
et langt.«
Som det skete på Øregaard i 1957, således også på Clausholm i 1988: Piet
Hein holdt tale til slægten:
»Tak for denne strålende og tiltrængte lejlighed til at komme »tilbage i den
ånd, hvori vi er født« – for at sige det med et udtryk af Andreas Nicolais og
Emma Elizas 9., og 3. sidste barn Louis, kaldet onkel Louis med tydeligt
udtalt S, nemlig på engelsk.
Vi har vist alle en stærk følelse af en meget bestemt ånd, som må kunne
specificeres nærmere. Jeg prøvede ved slægtsmødet for 31 år siden at beskrive
den, meget generelt, sådan:
To store egenskaber frem for alt,
de mange andre dyder ufortalt,
har gennem tiden gjort os Hansner stærke:
Dét faktum, at vor slægt er Jordens Salt,
samt dèn charmerende beskedenhed,
vi bærer dette med, idet vi ved,
at dét må alle folk jo dog bemærke.
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In honour of the English speaking Hansens, present at this family reunion,
and in spite of energetic help from a large number of other Hansens, I came
down with this bleak translation:
Two great outstanding qualities, before
our other virtues, skills and gifts galore,
gave this our Hansen tribe our strength of yore
that we’re the Salt of all the Earth or so,
and that we’re deeply modest – since we know
that such great excellence will always show.
Denne beskedenhed og denne prætension har en naturlig organisk sammenhæng: det er jo en svaghed, når en ting behøver at siges, og hvadenten man
overdriver den eller underdriver den, er det også en svaghed. Og det er ikke
noget at leve på, men at leve op til.
Dette med Jordens Salt er ikke noget objektivt, men det er noget. Det er
slet ikke dét, at vi har de eneste rette meninger, eller for resten overhovedet
de samme meninger. Det er ikke dét, vi mener, det er snarere dén måde, vi
mener det på.
Det ligger lisom i forlængelsen af dén fælles egenskab, at vi – i bogstavelig
mening – taler dét samme sprog nemlig Dansk, eller Engelsk, som jo er en
slags ultra-vestjydsk. For, også i nyancer taler vi samme sprog. Jeg føler, at
der kunne gå mange, mange generationer, og så kunne vi mødes og sige:
Goddag igen, jeg har kendt dig i århundreder.
Menneskelivet er for en stor del samlivet. Det kan siges individuelt om
menneskene – som globalt om nationerne:
Co-existence
Or
No existence.

Det gælder i nuet, og det gælder bagud og fremad i tiden. Jeg oplevede det på
en særlig måde i de år, da jeg med et datidigt udtryk blev flygtet – og blev
henvist til levevilkår, som gav mig følelsen af samhørighed med mennesker
langt bagud i tiden og med jorden, – og prøvede at nedfælde det i et digt,
som jeg skal slutte med her i taknemmelighed overfor slægten i vid betydning og med mere nærværende adresse.
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Jeg graver i den stride jord,
hvorpå jeg som landflygtig bor.
Jeg lirker ved de tunge sten
og får dem læmpet én for én.
Min hånd er hjemmevant og tryg,
som står der bag min krumme ryg
en tusindårig bondeånd
og fører spaden i min hånd.
Der mindes mig så myndigt om
det bondefolk, hvoraf jeg kom,
som delte jordens levekår
igennem klodens dyb af år.
Et folkefærd. En folkefærd.
En færd, som færdes nu og her.
Der sendes mig et kraftens ord
i striden med den stride jord.
At rydde jord for stene
det gør man ikke ene.
Tak!«
Og som det også var tilfældet på Øregaard i 1957, begav det sig på Clausholm, at Formanden for The Anti-Hansen League gjorde slægten ære med
sin tilstedeværelse; Ernst Bramsen holdt følgende tale:
»Vi »anti-hansner« har jo en del privilegier. For mange år siden var jeg til en
kongres i London, hvor Winston Churchill holdt foredrag for os om det at
holde tale, – og han sagde indledningsvis: »Gentlemen …« – (det var dengang, i de gode gamle dage, hvor der kun var herrer med til den slags sammenkomster,) »there is a thing that I want to warn You against, that is improvised
speaches. – They are never worth the paper on which they are written!«
Og nu vil jeg holde en lille improviseret tale!
Da Harald Grut for nogen tid siden spurgte om jeg kunne tænke mig at
sige et par ord, så slog jeg mig i tøjret, men jeg gav da efter, for i min høje
alder er det jo sådan, at man ikke har så meget at skulle ha sagt længere
derhjemme eller de steder, hvor man kommer. Men når man bliver opfordret
til at skulle tale, – så har de sgu at holde kæft alle sammen!
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Der så jeg min store chance og jeg kunne ikke stå for fristelsen til at sige ja!
Jeg har det ligesom Oscar Wilde: »I can resist everything exept temptation.«
Men da han så havde lagt røret på, blev jeg lidt klam og kom til at tænke
på en historie som en ven af mig (for resten herovre fra det jyske) fortalte om
hans rektor. En af drengens venner spurgte rektor, om han kunne få fri førstkommende torsdag, da han skulle til sin onkels begravelse. Og så sagde rektor: »Ja min ven, når du be’r om at få fri på torsdag i anledning af din onkels
begravelse, så må jeg jo give dig lov. Men jeg havde unægtelig hellere set, at
det havde været en mere nærtstående person.«
Det kan jeg jo bruge, for jeg havde jo hellere set at der i dag havde stået en
mere nærtstående person end mig her foran Dem, mine damer og herrer. –
Nå nej, vi er dus alle sammen, det si’r man da i hvert fald. – I morgen er vi
De’s igen, – i hvert fald nogle af os. Sådan er det her i tilværelsen.
Men så tænkte jeg ved mig selv, at i grunden er jeg jo ganske nærtstående,
for jeg har været gift ind i denne hæderkronede familie i over 50 år. Vi har
haft guldbryllup og vi er blevet oldeforældre. Til en Hansen selvfølgelig. Og
så er man jo ret nærtstående.
Når jeg kigger tilbage i min egen familiehistorie, så havde jeg også en
oldefar, der var knapt så berømt som A.N. Hansen, men han var i lære hos
A.N. Hansen på Bodenhoffs Plads, hvor han kom sammen med A.N. Hansen
og hans svoger Mansell, der var gift med Emma Eliza’s søster, – også en frk.
Grut, og så var der de to Hambro’er. På denne læreplads blev min oldefar
opdraget – det var en ganske glimrende læreplads. Mange år efter, da han
havde været i Amerika, kom han tilbage og stiftede et forsikringsselskab – det
var i 1864 – Nye Danske – og der havde han en kreds af fremtrædende forretningsfolk til at bakke sig op. Blandt dem var A.N. Hansen. Men det gik ikke
så godt i begyndelsen og på den første generalforsamling var han udsat for
nogen kritik. Og den der var værst ved ham, det var A.N. Hansen. Og det
endte med at A.N. Hansen tog sine aktier op af lommen og smed dem på
bordet i raseri. Og så sagde han, at dem der gad jo kunne samle dem op. Og
der var nogle, der tog ham på ordet! Og det har de for resten ikke fortrudt.
Det gik meget godt hen ad vejen, men det var, som der stod i Nye Danske’s
jubilæumsskrift for 1914, da det blev 50 år, uheldigt for det forholdsvis unge
selskab, at have en så fremtrædende mand som A.N. Hansen som modstander.
Det har jeg læst mig til senere. Men da jeg kom ind i familien vidste jeg ikke
så meget om alt dette her. Jeg mødte en masse flinke, og hyggelige og kloge
mennesker. Mange af dem er jo ikke mere nu. Men der var én ting, som jeg
opdagede gik igen hos kolossalt mange, og det var dette temperament, – det
A.N. Hansenske temperament. Der stod engang, at havde han ikke haft dette
vanskelige sind, så havde han ubestridt været den første forretningsmand i
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Danmark. Men han havde et vanskeligt sind, og det er altså gået igen i generationer. Det opdagede jeg meget hurtigt og det var årsagen til, at jeg stiftede The
Anti-Hansen League. Det var nødvendigt for os der var indgiftede.
Vi måtte stå sammen mod denne stærke familie, men jeg vil gerne sige, at
det er hel forkert, at jeg er præsident for denne league, for den er nemlig
ophævet! Det har jeg selv gjort for år tilbage, fordi der ikke længere er brug for
den. For det første har den store pædagogiske indsats, som ligaen har ydet,
sat sine spor, og for det andet er der jo sket det, at der er kommet meget, – og
meget dejligt, – fremmed blod ind i familien. Jeg kan ikke tale for alle grene
af familien, men jeg kan tale om min egen og de tre generationer, der kommer efter min kone Ebba og mig. Der kan jeg se, hvor godt det placide
Bramsenske blod har haft sin indflydelse. Temperamentet er meget dulmet,
– det er næsten væk.
Men jeg håber, for nu at blive ved min egen lille gren af familien, at de vil
arve nogle af de fornemste Hansenske egenskaber, som både fandtes hos
A.N. Hansen selv, men så sandelig også i senere generationer.
Og så er det jo heller ingen skade til, hvis mine smukke egenskaber slår en
lille smule igennem. Det vil jeg også ønske for de andre grene af familien, og
jeg har megen lyst til at bede dem der er »ikke-Hansner« om at rejse sig. Vi er
jo næsten lige så pæne som Hansen’erne. Skal vi »ikke-Hansner« ikke tage vore
glas og tømme det, og sige tak fordi vi har fået lov til at være med til denne
store begivenhed!«
Afslutningen på talerne i teltet på Clausholm leveredes af Mikael Bernhoft,
som på mødrende side er af 5. slægtled og på fædrene side er af 6. slægtled:
»Dengang vi var børn og sku’ hjælpes på vej
vi lærte: »En Hansen er noget for sig«.
Lidt svært at forstå – og jeg undred’ mig tit,
vi ligner jo ganske et dansk gennemsnit.
Men her ta’r man fejl og har glemt for så vidt,
at forskellen er, at vi navnet fik smidt.
Normalt er man Hansen fra start og til slut,
medmindre det altså skal vær’ comme il f(a)ut.
Så dropper man Hansen og kvikt, resolut;
den Hansenske slægt bliver omdøbt til Grut.
Det trick det var smart og gav straks resultat.
Det Hansenske navn fik nu helt nyt format;
på bonede gulve i olie det gled.
Det hurtigt blev glemt, at Hansen de hed.
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Er nogen i tvivl om vor fornemme æt,
så tal lidt om fortid – beskedent, diskret;
sig Øregaard, Kokkedal – ja sig lige ud
vi ejed’ det hele – men Herrestegud
som om det at eje kan gøre én fin.
Lad Jannie og Christian være til grin.
Vi overfor samfund har finhed bevist;
det hele blev solgt – og fortjenesten spist.
Hvad forfædre spinked’ og spared’ i smug,
det sørged’ vi for kom ud i forbrug.
Det er faktisk os som fik danskerne lært,
at dette med livsstil er ikke så svært.
Man knejser med nakken og ta’er en cigar,
og bruger i øvrigt langt mer’ end man har.
Vi stolte kan være af slægt og af rod.
Vi var jo de første som rigtigt forstod,
at kunsten at hæve sig selv et par trin
blot drejer sig om at ku’ bilde sig ind.
Vi Hansner har livskraft – vi ved at begå’s.
Vi æder og drikker – det ses på vor mås.«

Efter dette såre vellykkede familiemøde spurgte mange, om der nu skulle gå
mere end 30 år, før slægten blev samlet på ny. I første omgang var svaret
herpå, at det måtte være rimeligt at stile efter et nyt familiemøde omkring
etatsrådens 200 års dag i 1998.
Men så længe kom slægten ikke til at vente, thi allerede i foråret 1990
modtog slægten tilbud om atter at samles på Københavns Børs fredag den
24. august 1990. Under overskriften »HANSEN på BØRSEN« inviterede
Klavs Olsen slægten til middag og bal på Børsen: »Da Frederik d. 7. i 1855
solgte Christian d. 4.’s børsbygning til Grosserer-Societetet, var det efter forhandlinger med A.N. Hansen, som blev den første formand for Societetets
Komité efter købet. – I dag ejes den historiske bygning af Det Danske Handelskammer, hvis nuværende formand Klavs Olsen – en A.N. Hansen efterkommer i femte slægtled – hermed inviterer slægten til (i sommertøj) at
samles på Kjøbenhavns Børs.«
Slægten var ikke sen til at modtage tilbuddet; omkring 250 personer mødte
op til en festlig buffet ved runde borde i den pragtfulde børssal og siden var
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der HANSEN-bal til Kongekildens Jazzorkester. – Det blev en festlig aften i
de smukke, historiske omgivelser, takket være initiativet fra den formandsstol, som efter så mange år atter var udfyldt af en HANSEN.
Idéen om at fejre A.N. Hansen’s 200 års dag måtte naturligvis føres ud i
livet og de mangfoldige drøftelser herom mundede ud i, at Familien
Westenholz generøst stillede deres hjem, MATTRUP til rådighed. En festkomité bestående af Elisabeth Westenholz & Preben Steen Petersen, Lene &
Henrik Knudtzon, Hans Jørgen Knudtzon, Helle Skjerbæk & Knud Frederiksen samt Kirsten & Klavs Olsen tilrettelagde fejringen af Stamfaderens 200
års fødselsdag til lørdag den 12. september 1998, hvor ca. 370 slægtninge
samledes på det gamle smukke gods.
Også ved den lejlighed foldede slægtens retoriske evner sig ud, og første
taler var Kjeld Moltke-Leth, som derved trådte i de gode fodspor fra tidligere fester, som hans morbrødre Edmund og Erling Grut så smukt havde
formet:
»Kære slægtninge,
Jeg er født i 1938 og repræsenterer femte slægtled.
Ingen fra dette slægtled har oplevet vor stamfader. Tættest på er nok øjenlæge Karsten Knudtzon, der blev født i 1911, 38 år efter A.N. Hansens død.
Hvem der er yngst i slægtleddet er lidt usikkert, idet stamtavlen er fra 1970.
Men måske er det Hugo Grut’s søn Thomas, født i 1967.
Vi boede under Krigen i Sorgenfri, ikke langt fra min mormor Mary Grut
og morfar generalmajor Torben Grut, der i 1907 havde arvet Hummeltofte
fra sin far Edmund Grut, øjenlægen, der var næstældste søn af A.N. Hansen.
Når jeg husker tilbage på min barndom og min opvækst i nærheden af
Hummeltofte, så var den præget af hyppige familie-sammenkomster, som
jeg senere fandt ud af, hovedsageligt skyldtes min mors kusiners og fætres
besøg fra Magleaas og Aasebakken. Det var Aage Westenholz’erne og Lennart Grut’erne, der drog på besøg hos hinanden.
Jeg og min bror tilhørte imidlertid generationen efter alle disse horder af
tanter og onkler, og jeg tror at Verden netop i efterkrigstiden gradvist ændrede sig lidt, således at vi børn ikke oplevede samme tætte samkvem med
vore halvkusiner og fætre, men automatisk ledtes ud på det mere »åbne marked« for venskaber og bekendtskaber, hvilket vi knapt var bevidste om, endsige fortrød eller higede efter.
Sådan blev det bare.
Men ofte skete det siden hen, at man mødte nogen, der fortalte, at »vi er
skam i familie«! Og det var næsten altid nogen fra min mors side, GrutHansen slægten, idet denne var langt større end min fars slægt.
Jeg husker eksempelvis A.N. Hansen familietræffet på Hellerup Klub i
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1957, hvor jeg gik til studentereksamen. Jeg havde fået en 12-årig pige til
bords, der var meget mere »inde i« stamtavlen end jeg selv. »Jeg er nr. 366, og
tænk, véd du ikke hvilket nummer du har?« Da vi senere på eftermiddagen
mødtes til havefesten ovre på Øregaard, havde jeg imens spurgt min mor om
mit nummer, så jeg kunne møde hende med oprejst pande og sige: »Nr. 197
kvitterer for en hyggelig frokost«.
Siden da har jeg været rimelig bevidst om, hvordan familien hang sammen, og gennem min morbror Erling Grut har jeg fået indpodet en glæde og
en kærlighed til vor slægt, som jeg nødig vil miste. Det er mit ønske, at denne
bevidsthed på en naturlig måde vil forplante sig til sjette og syvende slægtled,
således at lidt af denne glæde kan give rentes rente.«
Herefter talte Mikael Bernhoft, men da hans tale var baseret på stikord,
er den desværre ikke bevaret; hans tale var dog endnu en videreførelse af de
gode traditioner ved disse familiemøder, hvor han for anden gang glædede os
med sine muntre ord.
Som repræsentant for de yngre slægtled talte Frederik Ejlers på egne og
sønnens vegne:
»Egentligt skulle min søn Niels på 4 have stået her, for som jeg har forstået
det, repræsenterer han og jeg den yngre del af slægten, nemlig syvende og
ottende slægtled.
Han ville nok have spurgt: Hvad foregår der her; hvem er alle disse glade
mennesker i deres pæne tøj?
Er det virkelig vores familie?
Familie er for ham personer, man kan sætte et ansigt på.
Mere ligner vi, der er samlet her i dag, det vi er, nemlig ganske almindelige
HANSEN’ER fra ind- og udland, som vi møder hinanden på en færge, den
gang man kunne det, eller på en gågade lørdag formiddag.
Oplever vi nærhed her i dag, er det måske mellem dem, vi i forvejen kender og føler os i familie med.
Men kan vi forvente at opleve familiær nærhed, når det ikke er en familie
der mødes, men en slægt?
En slægt der kalder sig HANSEN, selvom de færreste af os hedder HANSEN og måske slet ikke bryder sig om tanken om at hedde HANSEN –
uden at der naturligvis er noget vejen med at hedde HANSEN.
HANSEN.
Det er jo et navn, alle kan stave til.
Næppe, her er jo tale om en gammel slægt, der som jeg forstår kan føre
sine rødder langt tilbage. Jeg tilhører syvende slægtled, og det er i sig selv en
fascinerende tanke at være kvist på så stort et træ.
Personligt gik det op for mig, at jeg tilhørte en slægt, da jeg som 10 årig
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midt i en historietime for øjnene af hele klassen fik meddelt, at jeg var i
familie med min historielærer.
Forestil Jer den blanding af frygt og stolthed, der går gennem en lille dreng
i sådan et øjeblik.
Frygt for hvilke konsekvenser dette nye og uventede familiebånd måtte
have, og stolthed over at være i familie med en værdsat lærer.
Men nok mest af alt undren over, hvordan denne nye alliance kunne opstå
tilsyneladende ud af det blå.
Hvordan kan man være i familie med nogen, man ikke kender?
På den måde opdagede jeg, at jeg er en del af en slægt.
Ikke at jeg dengang forstod den egentlige sammenhæng. Det er nok noget, der først er gået op for mig, da jeg selv stiftede familie.
En ting er at vide, man tilhører en slægt, en anden ting er at forstå den
egentlige sammenhæng mellem en selv, ens nære familie – og så slægten.
At kunne genkende små træk hos personer, man ikke kender, der gør at
man kan se, at det må være en fra slægten.
Den evne havde jeg ikke som 10 årig, og formodentlig heller ikke i dag.
Det er nok en evne, der kan opøves gennem deltagelse i mange arrangementer som dette.
At kunne se den måske lidt krumme næse, eller spidse hage, der kendetegner en ægte HANSEN.
Selv har jeg aldrig fået denne evne demonstreret, det har derimod min
kone Merete. Ved slægtens sidste møde på Børsen blev min kone Merete
venligt standset af en ældre slægtning, som hun ikke kendte, der spurgte, om
hun ikke også var en Brun???
Det kunne min kone bekræfte (den gang var hun endnu ikke blevet en
HANSEN).
Hvordan denne ældre slægtning kunne gøre denne endog meget præcise
iagttagelse, er for mig stadig en gåde. Men udtryk for kendskab til slægtens
særlige kendetegn, må man sige det er!
Når vi mødes her i dag, er det naturligvis for at hilse på hinanden, men
måske også af nysgerrighed efter at undersøge særlige kendetegn ved os selv.
– Og dermed måske opnå evnen til at overskue slægten.
Jeg vil gerne takke for, at jeg fik ordet og ønske alle en god jagt – i vores
fælles søgen efter skjulte kendetegn hos hinanden. Men nok mest af alt opfordre til at udvise glæde og kærlighed, så denne dag kan blive en tæt familiebegivenhed og ikke et reserveret slægtsmøde.
Jeg synes, vi skal udbringe en skål for en god og oplevelsesrig fest.«
Herefter lakkede frokosten mod enden, men inden da blev der lejlighed til
under søstrene Elisabeth og Ingeborg Westenholz’s sikre musikalske ledelse
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at afsynge en række udvalgte Piet Hein tekster fra hans geniale GRUK-univers.
Og som rosinen i pølseenden overtog Klavs Olsen styringen af mødets
afslutning med bortlodningen af den fotostat af Stamfaderens Maleri (fra
Børsen), der hidtil opmærksomt havde overvåget slægtsmødets forløb.
Alle drog hjem fra MATTRUP med endnu et minde om et pragtfuldt
slægtsmøde – men én slægtning drog tillige hjem med en kopi af Stamfaderens Portræt, det portræt, der pryder denne bogs forside.
Som det fremgår, har Slægten Hansen gode traditioner for sammenhold
og fest. Det er håbet hos redaktionen af denne bog, at udgivelsen af denne 3.
udgave af Hans Konow’s banebrydende værk i 50-året for den første HANSEN-fest kan inspirere til videreførelse af slægtens sammenhold og til afholdelse af nye sammenkomster.
Gennem det seneste halve århundrede er det lykkedes at samle slægten
talstærkt fire gange, som ovenfor beskrevet – alle fire gange var festlige succeser.
Men undertegnede kan bekræfte, at også mindre sammenkomster blandt
HANSEN-slægtninge er fornøjelige, dynamiske og opbyggelige; møderne
blandt de slægtninge, der står bag denne bogs enorme data-mængde, var lige
så festlige, som de stort anlagte møder var det. Det er altid spændende, når
slægten mødes, men naturligvis er det en helt særlig oplevelse med de store
slægtsmøder. Lad mig derfor afslutningsvis udtrykke håbet om, at slægten vil
fortsætte de gode traditioner, således at det igen og igen må kunne siges, at
FAMILIEN HANSEN FESTER!
Hans Jørgen Knudtzon
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ENGLISH SUMMARY
by Henrik N. Knudtzon

PREFACE to the 1st and 2nd Edition
By Hans Konow

AFTER MY MARRIAGE with one of the descendants of A.N. Hansen I
had to accept the truth in the welcoming words given to a young lady who,
as I, had just married into the family.
»This is not a family – it is an anthill you have arrived in«.
I missed some kind of overview of this huge family and therefore created
one for myself. Members of the family thought this was a splendid idea and
therefore suggested that a family book be made.
And so this first edition came to light supported financially by members
of the family.
Twice before small family books have been published, one in1882 and
one around the change of the century.
This first edition was finalised in 1947 and brings a complete up-to-date
listing of all family members. To facilitate reading of the book, all family
members have been organized by their generation and with a continuing
number system.
A.N. Hansen’s daughter Ellen and her husband professor Plum did not
have any children, and therefore adopted 4 daughters.
As they have always, both by themselves and by the family, been regarded
as part of the family, it was natural for me to include them in this book, not
least as no less than 3 of the Plum grandchildren have married into other
branches of the family.
Many of the young generations do not know much about A.N. Hansen. It
has therefore been reasonable to include a small biography which gives a brief
picture of this great man and his achievements.
I have been fortunate to be able to find a short article in what was known
as Illustrated Times (Illustreret Tidende), written on the occasion of Gustav
Hansen’s death in 1912. It was written under the name of »Emeritus«. Despite a lot of work it has not been possible to find the name of the author,
and I have therefore included the article without the author’s consent.
This large work of collecting data etc would not have been possible without the great help from the family members. They have all readily answered
my many questions and I would like to thank all and every one for their kind
help.
Only sometimes when I felt it necessary have I verified some of the inforENGLISH SUMMARY
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mation gathered, and for that I thank the many churches and their Reverends, and the church offices and archives.
It is my hope that this small book – which is the work of an amateur – will
be well received and accepted. I know that many could have done differently
and perhaps better – but had I not done it, it might never have been done.
Odense, May 1947
Hans Konow

The anthill is growing and so is »the Hansen family«.
At the request of some of the »ants« I have therefore done this 2nd version
of the family book where the collection of details and data was terminated
during the summer 1966.
I have included what has happened after that date, the best I could, while
events I have been made aware of during the printing process have been
included in the chapter »additions« at the back of the book.
The photos have been renewed and I thank the owners for their participation and consent.
Again this great work would not have been possible without the kind help
of the family members who all readily have answered my questions.
I hope this small book will please the family and be useful.
Copenhagen, May 1970
Hans Konow
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PREFACE to the 3rd Edition
by Hans Jørgen Knudtzon

AT THE FAMILY meeting at Clausholm Castle 27th august 1988 the thought
grew that it was time for a third edition of the well known family book. This
idea was supported by many of the aprox. 400 participants.
During the next decade data were collected and indeed Hans Konow’s
words from the first two books became true »what an ant hill« the family had
grown to become.
The task of revising the book seemed very large and some system had to
be invented in order to cope with this enormous task.
The society »GRUT-HANSEN-EFTERKOMMERNE« was formed and
a special data programme (Family Tree Maker) was purchased.
A number of family members were appointed as »officers« each one in
charge of one or more of the family branches stemming from A.N. Hansen.
Each one of the »officers« were challenged with the task of collecting data
from their respective branches, and by the end of spring 2006 this work was
terminated.
The third edition has grown to a larger size than the two previous ones,
due to the growth of data, due to the growth of the family.
It has not been the intention to create a complete new book since the
concept from the two previous ones was of such a magnificent design that
this could bee continued in the new book.
Therefore a great appreciation goes to Hans Konow’s descendants for their
consent to continue the previous design in this edition.
One of the ideas behind creating the society was to create a legal as well as
economic platform for the production of the book.
A number of funds have been approached and great thanks go to the following sponsors:
Det Obelske Familefond,
I.F. Lemvigh Müllers Fond,
Legatet Moster Bess’ Penge and
VELUX FONDEN.
Publishing of this book therefore completes the purpose of the society.
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However the society also has the future goal of keeping the book up to
date by means of modern technology. It is therefore the hope, that sales of
this book will generate so much profit that there will be funds available to
make this possible.
It is the intention to appoint a family WEBMASTER from the family
who will have the necessary expertise and time to keep the family details up
to date.
If this can be achieved the third edition of A.N. Hansen’s descendants will
be on its way into the future, thus securing the solidarity of the family.
The society, c/o Hans Jørgen Knudtzon, can be reached on the e-mailadress: knudtzon@compaqnet.dk where comments to this edition are most
welcome.
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A.N. HANSENS AND EMMA GRUT’S
DESCENT AND FAMILY
by Hans Konow
A.N. HANSENS great grandfather on his father’s side was PEDER HANSEN, apparently born on Langeland, who later became manager of the manor
house Sparresholm in the south of Zealand.
He married ELISABETH MARGRETHE SMIDT, daughter of the parish
clerk Hans Rasmussen Smidt and Margrethe Sophie Heller (daughter of the
Rector in Everdrup, Ditmer Heller).
There were 15 children. However, it was the son HANS CHRISTIAN
HANSEN, as far as it is known, who continued the male line of the family.
He became his father’s successor as estate manager, but later opened a
public house in Næstved. He married Cathrine Brun whose parents were
bakers, Jens Nielsen Brun and Anne Hansdatter Kloncher.
HANS CHRISTIAN HANSEN’s second oldest son GOTFRED HANSEN was a wine merchant in Copenhagen. In 1795 he married Anna Cathrine
Weinreich.
Two of their sons both became famous in their own rights. Hans Peter
Hansen became manager of the Danish National Bank; he later became father to rear admiral Godfred Hansen who married Johanne Plum.
The other son was A.N. HANSEN, who married Emma Eliza Grut from
Guernsey.
And it is from that marriage the family described in this book descends.
Emma Grut’s father was Thomas Grut, rector at St. Andrew’s Church on
Guernsey. Her mother was Lucy Martin, said to be daughter of a wine merchant from Rouen. They were however married in England, according to the
church book of Campton Church, Bedford County.
The book reads that on 30th June 1801 Thomas Grut, clerk of Guernsey,
was married to Lucy Martin, spinster of Haverford.
No mention of her parents or baptising can be found in the church books
of Campton or Shepherd.
It is therefore reasonable to assume that she could have been from Rouen.
This is not unlikely, when it is considered how many families fled to England
from France during the French revolution.
***
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The author of this book can however add the following correction to the above.
Lucy Martin was not French, but pure English. Her father Samuel Martin, born 1732 – died 1795, was a shopkeeper in Shefford, Bedfordshire.
Her mother was Elisabeth Martha Cole, born 1735 – died 1807. Lucy Martin
had four sisters and brothers and one of her brothers, James Martin, went to
France and settled in Rouen where he later died.
The story of Lucy Martin originating from Rouen in France is probably
from these facts about her brother.
The above information was written in a letter dated 14th December 1970
from Nodie Berry to Erling Grut. On the 22nd June 1989 Erling Grut forwards this information to the author requesting that it be written into the
new version of the family book.
The notes of Lucy Martin’s family, the Coles, can be found in the Society
of Genealogists in London.
Hans Jørgen Knudtzon
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A.N. HANSEN’S LIFE AND
ACHIEVEMENTS
by Hans Konow
FOLLOWING THE PRIMARY school, Andreas, rather young, started work
in the office of Joseph Hambro.
This great man had the rare talent of discovering young talents and furthermore was prepared to develop these talents.
Young Andreas benefited greatly from this and was at an early stage given
very responsible jobs around Europe.
In 1819, only 21 years old, Hambro entrusted him with the job of being
the company’s representative on the Channel Islands. This lasted only a short
time until 1821, when he was called back to head office in London.
In 1822 he moves to Christiania (today’s Oslo), Norway in order to deal
with some very large loans Hambros had given to the Norwegian state.
He was indeed very energetic and therefore while in Norway started his
own company in his own name, but with some connections to Hambros.
The business was dealing mainly in grain and grew very fast. Very soon
A.N. Hansen became a most respected merchant in this quiet and, at the
time, insignificant capital of Norway.
He felt at home in Norway and it was only with great reluctance that he
consented to return to Copenhagen where he became a partner in the House
of Hambros.
The following years meant great developments within Hambro. In 1831
by Royal concession Hambro obtained the sole right to establish a rice mill.
Since rice trade only took place during part of the year, the mill was also
constructed to process grain, which was used in connection with a bakery
producing ships bread. Later this business grew into a slaughter house, since
the leftover from the mill proved to be excellent for feeding the pigs. The
spirit behind this development was undoubtedly A.N. Hansen.
A.N. Hansen leaves Hambros in 1836 and devotes his time entirely to
his own business, now in the name of A.N. Hansen & Co.
J. Hambro leaves Denmark in 1840 and moves to London where his son
the year before has started as a banker.
A.N. Hansen takes over Hambro’s part of the Danish business and from
1. January 1859 his two sons Alfred and Harald were made partners in the
company. The company grew and was run with great expertise – and per-
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haps with a bit of luck too – which over the years made A.N. Hansen a very
wealthy man.
He also found time to take considerable interest in the performance and
well being of his profession. In 1839 he was elected to the board of the
Danish Chamber of Commerce where he later became Chairman of the board,
a position he held unchallenged until his death.
He did not take any interest in political life but was a member of several
boards in different companies. He was chairman of »De Private Assurandører«
from 1839 until his death, and was founder of »Privatbanken« in 1857. For
many years he was a member of the representatives of the Danish National
Bank, and when his brother H.P. Hansen died, he was chosen as his successor to become head of the bank. However, he declined the offer as he did not
see that as compatible with his own business.
He took great interest in art and literature and was greatly interested in
farming.
He owned several estates; first Kokkedal in north Zealand (1829-1843),
later Øregaard, Hellerup, then Tirsbæk (1861-1873) and Nørre Holmegaard
in Jutland (1869-1873).
As a person he was self-assured, very determined and exercised a great deal
of authority. He was quite accustomed being obeyed and to see all his projects
growing successfully. Therefore he did not recognise others’ opinions and
was at times quite stubborn. However, as he grew older he became quite
warm and obtained a unique position – a leader position which was based on
respect and sympathy.
He was without vanity and was still a young man when he was appointed
Counsellor of State, a title which he carried with great pride. Just before his
death he was bestowed with the high order as Commander of Dannebrog.
Not surprisingly for a man of his character and achievements.
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MEMORIES OF A.N. HANSEN
AND EMMA GRUT
by one of his grandchildren – Mary Bess Westenholz
GRANDPAPAS FATHER was called Godtfred Hansen and was a wine merchant and owned the building on the corner of Store Kongensgade and
Gothersgade. He had two sons Andreas Nikolaj and Hans, and three daughters Frede, Ane and Stine.
As mentioned previously in one of the earlier summaries both sons were
extremely clever but grandpapa was perhaps the cleverest and the most reliable. But grandpapa had a very difficult nature. He was very violent and his
behaviour arrogant. Uncle Hans however, was more flexible and a soft-spoken man.
Grandpapa did not get on with his family. When grandmama out of mere
duty and with very diplomatic skill invited the family, he was so unfriendly
to the guests that the parties in reality became horrible to get through.
About Grandpapa’s and Grandmama’s childhood and early youth I do not
recollect much. Grandpapa was born in 1798 and grandmama in 1803. It
must have been around the year 1821 that grandpapa on a business trip
spend some time on Guernsey and here met the young, beautiful daughter
of the Rector, Emma Eliza Grut.
They got engaged and agreed not to disclose the news for anyone, not
even the close family. How much they actually saw of each other in the coming years is unknown. It was not a great deal as in those days young girls
could not send a letter – and especially not – on the island of Guernsey,
without being noticed.
The following event also indicates that the young Emma did not have a
lively communications with her husband to be. On the third summer following his visit she succeeded in obtaining some Danish lessons by a Danish
captain who happened to call on Guernsey. Whether in good faith or not is
unknown but one day the captain told Emma that Mr. Hansen had married.
She fainted and as she came to her senses, she asked for a small flacon. The
small flacon was found on the floor besides her and she then confessed in
tears, that it was a gift from Mr. Hansen, the only one she had and that she
had kept it in her left hand, day and night for those three years.
Thus the secret came out
Finally on the 7th July 1825 Emma Eliza Grut married Andreas Nikolaj
Hansen and they lived happily after until their death. Grandmama always
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talked with great pride about Mr. Hansen and felt that she had married the
most important man in Denmark, if not in Europe.
It is also true that Grandpapa brought home a cargo of gravel to be thrown
on the garden paths in Øregaard garden, in order for Grandmama to be able
to walk on soil from her native land when she walked in her garden.
Following a short stay in Christiania, Norway, they went back home in
time for aunt Emily’s birth (1827). The story goes that Grandpapa went
ahead and then went to Malmø in order to meet her. He longed so much to
see her again, that he put his ear to the ground in order to hear the carriage
approaching.
After Emily was born, came the two sons Alfred and Edmund 1829 and
1831 and then in 1832 my mother Mary. After Mary came seven other children.
It was hard years for poor Grandmama, and even though Grandpapa each
time when she gave birth gave her a wonderful diamond bracelet, he bitterly
complained each time she came and told him that a new child was on its way.
All the diamonds were left at their home in Copenhagen during their
summer holiday.
One day thieves came and took all but two diamond bracelets. They apparently took time to break the diamonds from the bracelets leaving only
two. My mother inherited one and my aunt Emily the other.
Love for diamonds was not part of family life.
During 1835 Grandpapa build a beautiful house on the corner of Bredgade
and Fredericiagade just opposite parliament. On the other side of the house
were the ruins of the famous Marmor-church.
It was about the same time that Grandpapa bought Kokkedal – in those
days a long way from Copenhagen. Business had to be conducted in the city
and Grandpapa therefore only came for the weekend, due to the long distance.
The children and to some extent also Grandmama were all very happy
there in his absence, even though Grandmama would never have agreed to
such talk.
He was in his own way a very caring and loyal husband even though he,
from time to time was very pessimistic, violent and cross.
The home they build together can not be said to have been a home of
great culture, spirit or a centre for the social life in Copenhagen, nor can it be
said to have been a happy and peaceful home for the children.
It was his fault that it was not a home with a secure feeling, but it was also
his honour that in this home the air was clean, without any evil talk. No
petty-minded thinking was tolerated.
During the autumn of 1873 Grandpapa got ill. I remember that mother
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was ordered to write a note to be put on his writing desk saying »from the
money chest nothing will be paid any more«.
As a chieftain he had lived and as a chieftain he was carried through the
city by the leaders of industry and trade.
A letter written by one of his colleagues said »had he not had such difficult
mind, he would without any doubt have been the supreme amongst the leaders of
trade and industry in the city.«
A.N. Hansen was a man, who was difficult to have as a father, but good to
have as a forefather, and it would be for the best of the family, if his power,
his wisdom, and his righteousness for ever would remain within the family as
a preserving and remedying salt.
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A.N. HANSEN’S SONS
by »Emeritus«

AT THE BEGINNING of the 19th century Copenhagen had changed. It
had no longer its importance as a merchant harbour and no longer had the
old companies kept their trading traditions, but had turned to other activities where the traditional trade no longer was the important issue.
With these changes the old families and their fortunes changed. The next
generations looked at different values and had new tastes.
One of the old commercial families having maintained their peculiarity
was the HANSEN family – or should I say the race HANSEN. With the
death of the youngest of the eight sons, Gustav Hansen, it springs to mind
that this is a good example of this kind of family within commerce, initially
setting their mark on the time and ending up being marked by the time.
By the end of the 18th century a boy was born in the house of Gotfred
Hansen on Christianshavn. He was named Andreas Nicolaj and became
founder of the so well-known family.
He was indeed a remarkable man. Had a very stylish face but without
special attractive or obliging manners. He was rather British in his behaviour
and that together with a somewhat hard approach towards people gave him
a strange image and kept many at a certain distance of him. But he managed
his business with efficiency and energy and created a fortune and made the
HANSENS one of the most highly regarded families of the time.
He had eight sons – none of them became as exceptional as their father
since the new times had already changed them, but they all carried his features. They were men of decision; they were hard and sometimes ruthless,
and sometimes arrogant towards their opponents. But they were all gentlemen to their fingertips.
The oldest son Alfred Hansen went to England at a very young age. He
joined an engineering college and then went on to America. He was then
called back home to enter into the business. Following his father’s death he
developed the business with much skill and energy together with his brother
Harald. When he died he therefore owned a considerable fortune.
The next son, however, went in a different direction from what the family
traditionally would have dictated, and perhaps became the most well known
of the eight.
Edmund Hansen took his mother’s name Grut as his. Following his service
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as an ophthalmologist during the war in 1850, he then travelled to England,
France, and Germany in order to study eye diseases and their treatment.
This was a great success and shortly after he was able to open the first eye
clinic.
This was not only a clinic for him to earn a lot of money, but it was indeed
a place for the young ophthalmologists where teaching and learning of the
science of the time could take place. This made him famous throughout
Denmark but also internationally.
He was a very pleasant man with somewhat of an English country esquire
attitude, and perhaps with the liveliest spirit of the family.
On the churchyard at Sct. Helena a white marble cross lights up on the
grave of the third son, Charles Hansen, who was the most beautiful and the
most elegant of the brothers. As a young naval officer he was, at 29 years of
age, captain on one of his father’s vessels on his way back from India. He fell
ill and died on board and should in accordance with naval traditions have
been lowered into the sea. However the first mate decided to anchor at Sct.
Helena where he was buried at the beautiful churchyard. The family later
put the cross with the inscription »loved and missed at home«.
The fourth brother, Harald Hansen, perhaps the most Hansen-like of all
the sons, following his studies in Denmark, went to England to study commerce.
He did very well and by the end of his studies returned in order to join his
elder brother Alfred in the business. After their father’s death, Harald became manager of all the shipping part of the business. He did that with great
success and this soon became the core business. Before he died he dissolved
the other parts of the business and in doing so, he took great interest in
ensuring that the many people having worked in the businesses were looked
after in the best possible way.
The fifth brother, Octavius Hansen, was the one in the family most interested in politics.
He became a lawyer and went early into public life and remained there
until his death. Politically he was more liberal than the family traditionally
was. This made his career somewhat difficult as he worked in the ministry of
justice. One day close to an election he spoke freely. Apparently it was too
freely so the ministry gave him a reprimand. Octavius wanted to be able to
speak openly and to express his opinions, and since this apparently was not
possible, he resigned as a man of honour.
He then devoted all his energy into running his law business.
Louis Hansen was not normal from birth. He tried however with great
ambition working in various companies, but after some time had to give in.
He was an honest man with some of the best characteristics.
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The seventh son, William Hansen, became an engineer and did very well
in accordance with family traditions. He joined the Jutland railways but later
through his work became so interested in farming that he terminated the
engineering business and went to Sweden, where he bought a farm. He enjoyed great respect in the area and was able, when he died, to pass on a farm
in perfect condition.
The eighth and youngest of the sons, Gustav Hansen started as a lawyer,
but later went into commerce and bought a company in the Faroe Islands.
He enjoyed life in the Faroe Islands and did a great deal to help people there.
He often went to London and was possible, together with Harald, the most
English of the family.
He became Member of Parliament (Landstinget) for the conservative party
and was a member of the The Maritime and Commercial Court. He enjoyed
work and his light-headed approach would possible have seen him in many
other functions, had it not been for a very serious illness, which made him
very weak during his last years.
All eight sons were somewhat hard and not very sentimental. They were
interested in matters of fact, not in feelings or tendencies.
They possessed characteristics which they thought necessary as men, and
which was in their blood such as:
Truthfulness, being open-minded, conscientiousness and willpower.
They had nothing to hide – said very little but what they did say, was what
they believed to be the truth.
Someone once said when Octavius Hansen passed in the street: »there goes
one from that family who can endure being seen from the inside.«
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A.N. HANSEN –
THE BUSINESS AND THE PERSON
by Klavs Olsen
IN CONNECTIONS with this edition of our family book I have given
considerable thought to our ancestor and founder of the family. Who was he?
What sort of environment did he grow up in? What education did he have?
And how did the society around him develop.
Most of his family relations have been described in previous chapters by
his family, his children and grandchildren. Perhaps that is a description of a
man at the peak of his life and success. But there is more to it.
I have had the privilege of sitting in the same chair as he did, as chairman
of the Danish Chamber of Commerce and through my family business was
a member of the Chamber.
And it is from this angle, the business angle, that I would like to describe
his professional life.

The Business A.N. Hansen & Ko.
The business where he started as an apprentice and later became a partner
was started by Joseph Hambro in the beginning of the1800s. Initially it was
a merchant house, C.I. Hambro & Son, but later developed into a financeand insurance business. The Danish state went bankrupt in 1813 and most
business of this kind did the same; however, Joseph Hambro succeeded in
surviving perhaps because he had British capital backing him.
In 1821 the company came into serious problems but survived only because the Danish government had a need for someone in Denmark being
able to arrange for international capital into Denmark.
Hambro had a very capable partner Georg Gerson (1790-1825) who became an excellent teacher for A.N. Hansen. Together they were very successful in London and from there A.N went to Jersey and Guernsey to set up a
base for Hambro’s trade on South America and the Far East.
Thus it was here in Guernsey that the base for this book and our ancestors
started.
But before A.N. finally could marry, he was sent to Norway to Kristiania
to take care of a large loan Hambro had given the Norwegian state. He was
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also allowed to do business in his own name when he was not working for
Hambros and initially that trade was in corn.
Gerson died in 1825 and Joseph Hambro had a great need to call A.N.
back to the head office in Copenhagen where he took over Gerson’s role in
the further development of the business.
He became partner in the business and was made a member of Copenhagen Chamber of Commerce.
C.I. Hambro and Son owned a great area in Copenhagen named Bodenhoffs Place. It was close to the harbour and therefore ideal for business, which
took place on Hambro’s vessels bringing goods into Copenhagen and later to
the ports in the Baltic sea.
In 1831 C.I. Hambro and Son formed a new company, A.N. Hansen &
Ko to manage all the trade which took place at Bodenhoff Place.
This company managed a rice mill, where all the rice being brought into
Copenhagen was treated.
As the left-over from the rice mill turned out to be excellent for feeding
pigs, a slaughter house was build. The vessels calling on the harbour could
then buy meat, and since there was also a great production of flour it was
only natural to create a bakery where bread for the vessels was baked and
sold.
In 1836 we know that the company A.N. Hansen & Ko is restructured.
Joseph Hambro keeps half of the business. His son Carl Joachim Hambro
(1807-1877), A.N. Hansen and his brother-in-law Alfred Mansell keeps one
sixth each.
1837 is a year of great crises in Danish business. A.N.’s brother Hans
Peter, is declared bankrupt with the wine business he took over from his
father in 1835.
This crisis has possibly given Joseph Hambro a hint that the development
of some parts of his business is best done from London. Carl Joachim Hambro,
his son leaves for London in 1839 and Joseph Hambro follows in 1840 in
order to manage the business from there.
The management of the Danish activities is left to the employees A.N.
Hansen and Alfred Mansell. It is also during that time Hambro leaves Øregaard and sells it to A.N. Hansen.
In 1847 Alfred Mansell leaves A.N. Hansen & Co. His share is sold to
A.N. Hansen and Carl Joachim Hambro’s part is merged together with his
father’s. Thus the Hambro family controls two thirds and A.N. one third of
the business.
The year after Joseph Hambro dies, and management of A.N. Hansen &
Ko is controlled by A.N. alone. During 1850 Carl Joachim withdraws completely from all business in Denmark and sells his part of the business to
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A.N. Hansen. Nine years later A.N.’s two sons Alfred (1829-1893) and Harald
(1835-1902) are made partners in the company.
Alfred is the engineer and is often seen amongst the production staff talking
and measuring to find more room to put in more engines.
Harald was the merchant, clear thinking and very thoughtful.
Following A.N. Hansen’s death in 1873 the two brothers continued as the
sole owners and managers of the business. The sailboats were gradually being replaced by steam ships, but otherwise the business was conducted along
the lines laid down by Hambro and A.N. Hansen.
Alfred dies in 1893, 64 years old, and Harald continues running the business alone for some years.
We can imagine that the two brothers have managed the business without
the necessary renewal, and that the turn of times changes the basics for the
business. The formation of the co-op movement, the railroads’ replacement
of the sea routes as the important means of transportation, all demanded
new ways of thinking and a readiness for restructuring, which the brothers
did not possess.
Harald’s oldest son Andreas enters into the business in 1898 and two years
later his other son Allan.
It was not a flourishing business that the two young brothers, aged 26 and
25, entered into and had to take responsibility for.
It was not an easy task to manage such a business and time had already
superseded the boys before they even came into the business. The great age
differential between father and sons made it impossible to add the necessary
vision and energy needed and to continue such a business.
The slaughterhouse was sold in 1898 and later the bakery and the rice
mill. The rest of the business on Bodenhoffs Place was sold in 1902 leaving
only the steamship company.
Harald dies in 1902, 67 years of age.
Harald Hansen’s widow lived for another 39 years and it is quite incredible to imagine how there was money enough for her to continue a household in great style, including a summer villa in Als.
For us grandchildren this was indeed a wonder and quite fantastic.

The Person – Andreas Nicolaj Hansen
(14. September 1798-12. December 1873)
I often wondered why A.N. Hansen was nominated the forefather of the
family. After all, he did have a father and a grandfather, both of some important status.
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Great-grandfather Peter Hansen (1700-1773) was manager of the estate
Sparresholm. He could not have known him, but must have known his grandfather Hans Christian Hansen (1735-1815), the third oldest of 15 children.
He died when Andreas Nicolaj was 16 years old.
His father Gothfred (Gotfred) Hansen (1765-1835) was a wine merchant.
He had other important jobs signalling that he had accepted and participated in the life of the »ruling class« at the time – a period later to be known
as the »golden age«.
Copenhagen was a small city but an important business centre for most of
northern Europe.
The only way of transport available was of course shipping and you were
not granted status as a »merchant citizen« unless you owned a vessel or
two.
Gotfred Hansen owned the fine building on the corner of St. Kongensgade
and Gothersgade and it is probably there that both brothers were born; Hans
Peter on 6. April 1797 and Andreas Nicolaj on 14. September 1798. They
were born into the better part of the Copenhagen middle class society by
parents with some influence.
They both went to a very well known school where in fact the famous
poet Oehlenschläger, and H.C. Andersen also went.
They were aged 10 and 8 when they both witnessed the bombardment of
Copenhagen.
The continuation of the Napoleonic wars until 1815 put its mark on the
Danish trade due to the isolated position Copenhagen had.
The two brothers experienced when Norway left Denmark, which also
meant a loss of market and they experienced the Danish state bankruptcy in
1813. This made some significant changes to the society and their father
Gotfred Hansen, 48 years old, had to make some significant decisions.
The two boys grew up in an environment of rebuilding and reconstructions, both in real terms but also economically.
Hans Peter was the oldest and therefore predestined to continue his father’s work. He was described as a person with a bright mind, with great
workability and with tremendous perseverance.
When looking at Hans Peter’s impressive CV one can imagine that he was
a hard person to live up to for A.N.
Their father Gotfred was perhaps aware of this and decided that the brothers
had to part if they both should have success. He therefore organized that
A.N. came into his good friend Joseph Hambro’s business as a trainee. And
that is where A.N. Hansen developed his particular skill and judgement which
he would never have achieved had he stayed at home with his father and
elder brother.
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Hans Peter participated to a very large degree in the social life of Copenhagen and felt very comfortable in other people’s company.
George Gerson who became a mentor for A.N. was a unique person, with
highly gifted language talents together with a great sense of business and
with high musical talents. It is besides Gerson that A.N. during his first years
of training develops some of his skills and abilities. Gerson dies in 1825 from
a stroke. This was a great loss for A.N. Hansen, but at the same time a chance
to move on and progress.
Carl Joachim Hambro convinced his father that a great deal of the business and of the family’s future lies in London. He goes to England and starts
a business there. The first years were difficult and the business sufferes great
losses. Carl Joachim has a nervous breakdown and his father Joseph has to
intervene and saves the remains. He therefore is somewhat doubtful as to
whether his son is capable of conducting the banking business and therefore
adds to his will, that the curators should buy an estate for that part which
Carl Joachim should have. Therefore when Joseph dies in 1848, Carl Joachim
gets the 8,000 acres large Milton Abbey in the south of England and it remains in the family until 1932.
However, after his fathers death Carl Joachim gets on with the business
and indeed shows some great talents for the banking business. He gets a large
network throughout Europe and is able to establish many large loans with
the different new nations as well as the Nordic countries. It is said that it was
through him that the Greek government secured the Danish Prince Wilhelm,
as King George the 1st of Greece.
When Joseph Hambro moves to London the daily management of A.N.
Hansen & Ko. is left in A.N.’s hands. Following Mansell departure from the
business everything is left for A.N. with direct reference to C.I. Hambro &
Sons, i.e. Joseph Hambro in London. Already here we start to notice some
distance between father and son and as a result A.N. Hansen gets completely
free hands to conduct the business as long as there is a profit for Hambros.
It is therefore likely, but not documented, that Joseph Hambro in his will
made plans for the surrender of his part of A.N. Hansen & Ko – perhaps on
terms that A.N. Hansen slowly through annual payments would take full
control of the business. It is likely that the terms were hard for A.N. to fulfil
and that perhaps explains why his children had a perception of their father’s
hard behaviour and his physical absence.
Could the necessary focus on A.N. Hansen & Ko also have contributed to
the public’s view on A.N.’s personality?
Some of the notes available in the archives of the Danish Chamber of
Commerce reveals that A.N. – even as an elected chairman – was stubborn
and absolute. It is quite incredible to think how the society managed to conENGLISH SUMMARY
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clude the deal on the purchase of the old Stock exchange building with King
Frederik VII. In the end the Chamber had to send someone with more negotiating talent in order for the deal to go through.
When A.N.’s elder brother Hans Peter dies in 1861 he is offered the position as director of the Danish National Bank. He declines the offer on the
grounds that he does not see this as being compatible with his job running
the family business.
There might have been other reasons, perhaps that he would not like to be
compared to his deceased brother, perhaps that in this position he might
have had to negotiate with Carl Joachim Hambro in London. Even though
his two sons had been engaged in the business for some years, the time did
not seem right either, to make the change for the new generation. It seemed
an ideal timing but perhaps he was not ready himself, now age 63, or perhaps he did not dare.
Whereas his brother Hans Peter worked for the general public’s wellbeing
and spread his fortune on different projects, A.N. concentrated on one business and created a fortune of such magnitude that it could be passed on to
the next generation and it is that generation which was spoken of as »the real
Hansens«.
Hans Peter collected influence, whereas A.N. collected a fortune, basically
in real estate.
Did he feel inferior to his elder brother? Perhaps, but that could also be an
explanation as to why he was able to work incredibly focused during a period
where Danish industry went through such great changes.
The competition with the elder brother might have been the daily inspiration and stimulation.
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RESIDENCE IN COPENHAGEN AND THE
COUNTRY HOUSE, ØREGAARD
IN HELLERUP
by Hans Jørgen Knudtzon
THE PHOTOS SHOW 10 of the Øregaard vases, all of which were exhibited at the Øregaard museum in the autumn of 1990.
As can be seen on the photo, they all carry motives from A.N. Hansen’s
home in Copenhagen and from his country house in Hellerup, Øregaard.
Originally the Royal Danish porcelain factory produced 11 vases in memory
of Alfred Hansen, who died in 1893. When Alfred died, 9 of A.N. Hansen’s
children were still alive. The only one who died before Alfred was Charles.
The surviving sisters and brothers received a vase each and the two last vases
were given to Alfred’s daughter Jessie and to her friend Edith Barclay – both
had accompanied him to Berlin where he was operated but died shortly after.
As mentioned there were originally 11 vases. However one was sold in
1981 at an auction to a German art dealer. The current owner of the 11th
vase is therefore unknown, but all the others were traced in the family and
collected for the exhibition.
The winter residence was built in Copenhagen in 1835 with the help of
architect, professor and Royal Master Builder, Jørgen Hansen Koch.
The plot on the corner of Bredgade and Fredericiagade was bought in
1834 and two years later the building was finished, built in empire style, in
two stories with nine windows facing one street and five facing the other.
In those days the house was situated more freely, since the Marmor Church
was in ruins and the Russian Church was first build 50 years later.
However for A.N. Hansen it was not enough to create such great living
accommodation in Copenhagen.
In 1837 he bought another country home, Kokkedal, which became a
great summer residence for the family for 6 years.
Kokkedal was sold and in its place they bought the country home Øregaard
in 1843. Øregaard did belong to Joseph Hambro since 1832 and the sale
took place in connection with Hambro’s wish not to conduct further business in Denmark.
Øregaard became a lovely summer residence for the family for more than
50 years – today the building is a museum, a most beloved place by all members of the family.
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After A.N. Hansen’s death in 1873 Alfred inherited Øregaard and with
his wife Emmy, born Gotschalk, moved into all his parents’ estates – both in
the city as well as in the countryside.
Øregaard remained the focal point for all the family and from looking at
old photos one gets a good impression of this. To day the many old photos
remain in Øregaard, as they were given as inheritance by Iven Reventlow in
2004.
One of the photos can be seen in this book.
After Alfred’s death Øregaard was sold in 1895 to Detlef Ohlsen and his
wife where they lived all the year round, contrary to all previous owners, who
had used it only during the summer months.
Copenhagen slowly grew and moved north – the land around Øregaard
was developed into residential areas with villas and apartment buildings.
Detlef Ohlsen died in 1913 and his widow sold Øregaard, but since the
family wanted to keep the park and building, negotiations were made with
the town council. The town council bought the estate in 1917 and the year
after the park was opened to the public.
In 1921, on 21 August, the building was opened as a museum with a very
large collection of historical and topographical paintings, donated to Gentofte
town council by the late Julie Hegel, widow after Jacob Hegel.
Today Øregaard remains as a museum and in its fine setting in the park,
architect Ramée’s well designed building is a fine example of the sort of homes
the 19th century’s wealthy merchants created north of Copenhagen.
The spirit of the Grut-Hansen family is still to day to be perceived within
the walls of Øregaard.
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THE FAMILY HANSEN PARTIES
by Hans Jørgen Knudtzon

SATURDAY THE 15th June 1957 a large group of people gathered at
Øregaard. There were a total of 204 and they were all decendants of A.N.
Hansen and Emma Eliza Grut. They came from all over the world, from
Bangkok, Los Angeles, Malmø and Scotland and indeed from all over Denmark.
Worth mentioning were Baroness Karen Blixen-Finecke, general manager
Westenholz, the writer Piet Hein and his lovely wife, the Swedish actress
Gerd Ericsson, and the English ladies Nodie and Meg Berry. The Hansen
family was represented by the Gruts, the Rohweders, Tesdorpfs, Bernhofts,
Hess-Thaysens, Kopps, Knudtzons and Malthe-Bruun, all well known names
in Danish society and culture.
This memorable family meeting was initiated by Folmer Hansen, Ada
Reventlow, Harald Knudtzon, Gerty Ege, Aage Grut, Sven Torben Westenholz
and last but not least Vibeke Malthe-Bruun.
They all met at 17.00 hrs at Øregaard, after which they went across to
Hellerup Club for dinner. Price for all this was Kr. 12.- pr. Person. At that
time one had set an age limit of 12 years of age. This meant that many
remember this event as a splendid party.
The party must have been such a success, at least the memories had lasted
so long, that a new party was called on Saturday 27th august 1988.
This historical gathering took place at Clausholm Castle, the home of
Ruth and Henrik Berner, near Randers in Jutland.
The committee this time was: Ruth Berner, Mette Bjerglund Andersen,
Elizabeth Westenholz, Ingeborg Westenholz, Henrik N. Knudtzon, Hans
Jørgen Knudtzon and Harald Grut. This time there was no age limit as it was
important that even the youngest member should participate and be able to
experience the traditions and togetherness of the family.
There were in total 416, the oldest being 93 and the youngest only a
couple of month. Again they came from all over the world, even from the
Argentines, from Sweden, Island, Norway, England, Germany, France, Switzerland and USA.
Out of a total of 1200 living members of the family this was an excellent
turnout.
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Many speeches were given. Amongst those win PIET HEIN who in honour of the english speaking guests also in his speech said:
»in honour of the English-speaking Hansens present at this family reunion, and in spite of energetic help from large number of other Hansens, I
came down with this bleak translation of a Danish poem:
»Two great outstanding qualities, before
Our other virtues, skills and gifts galore,
Gave this our Hansen tribe our strength of yore
That we’re the Salt of all the Earth or so,
And that we’re deeply modest – since we know
That such great excellence will always show.«
As it had been the case at previous parties the chairman of the ANTIHANSEN LEAGUE gave an excellent speech.
After this successful gathering the question was whether we should wait
another 30 years before the next one.
The question was also whether we should have another one in connection
with the celebration of A.N. Hansen’s 200 years.
However already in 1990 the clan gathered again, this time in the beautiful building of the old Stock Exchange, Børsen.
Initiated by the current chairman of the Danish Chamber of Commerce,
Klavs Olsen, 5th generation of A.N. Hansen, the family was invited for a
summer party at Kjøbenhavns Børs.
250 family members came and joined at this buffet dinner arrangement,
with round tables and later with jazz entertainment.
Kind thoughts were sent to our forefather A.N. Hansen who in 1855 initiated the purchase of the beautiful old building from King Frederik the 7th.
Then the idea of celebrating A.N. Hansen’s 200 years had to be carried
out.
This time it was held at Mattrup estate where the family Westenholz opened
their doors to their beautiful home and let the family in.
Approx. 370 members came and the committee this time consisted of:
Elisabeth Westenholz & Preben Steen Petersen, Lene & Henrik Knudtzon,
Hans Jørgen Knudtzon, Helle Skjerbæk & Knud Frederiksen as well as Kirsten
& Klavs Olsen.
As it can bee seen from this very brief summary of the four times the
family has met, there are excellent traditions in the family for arranging and
having such parties.
Let us hope that the publishing of this, the 3rd edition of the family book
will inspire the coming generations to arrange such parties.
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Networking in to days modern world is important – networking within
the families is perhaps more important than before – therefore lets hope that
we shall soon see another HANSEN party.

ENGLISH SUMMARY

113

