Mathilde Pedersen - Levnedsbeskrivelse
Mathilde Birgitte Pedersen bliver født den 31.
august 1881 i Vor Frue Sogn i Aarhus, hun er den ene
af et tvillingepar, den anden er en også en pige, som
får navnet Cæcilie Elisabeth Pedersen, de bliver
begge hjemmedøbt og fremstillet i kirken 11.
november 1881. Faderen er Nådler Peder Pedersen og
moderen er Maren Petrea Petersen (35 år), de bor på
det tidspunkt Møllestien 471, Aarhus.
Mathilde og Elisabeth er de to yngste i en børneflok
på 8, de to ældste er drenge, det er Niels Anton på 10
år, Julius på 9 år, derpå to piger, det er Johanne
Henriette på 7 år, Cecilie Marie Bergitte på 5 år,
derpå Charles på 4 år og Peter Emil på 2 år, da
tvilligerne bliver født.
Faddere ved pigernes dåb var:
For Mathilde: Mdm. Holdensen, Jomfrue
Kirstine Langeland, Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen, Faderen.
For Cæcilie: Jomfru Nielsine Petersen, Jomfru
Emilie Holdensen, Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen, Faderen.

Mathilde vokser op
Mathilde bliver konfirmeret 19. april 1896 i Vor Frue Sogn i Aarhus. Ved Mathildes konfirmation
bor de Klostergade 40, Aarhus.
Mathilde var lidt „løs på tråden“, og familien bliver præsenteret for en fætter, som hedder Svend
Aage Pedersen.2
Indtil Mathildes død er Svend Aage således kendt, som fætter Svend Aage. Men efter Mathildes
død afsløres det, at Svend Aage er hendes „uægte“ søn, som hun fødte den 30. september 1903 i
Aarhus Domsogn. Faderen var Sæbesyder, Værkfører Johannes Dam.
Da Svend Aage bliver født er Mathildes adresse Klostergade 40, Aarhus.

Endelig bryllup
Den næste Mathilde møder, som vi har kendskab til er Købmand Anders Christian Laurits
Karlby. Her kommer hun også galt af sted, som det hedder sig på de tider. Hun bliver nemlig
gravid igen, denne gang får hun en datter, som får navnet Rigmor. Rigmor kommer til verden den
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Møllestien er en lille gade parallel med Århus å og mellem Vestergade og åen. Der er i dag indkørsel til gaden fra
Grønnegade. Nr. 47 ligger på sydsiden af gaden mellem Grønnegade og Blegdammen.
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Se også Peder Pedersens levnedsbeskrivelse. Peder er Mathildes fader, i hans levnedsbeskrivelse er indskrevet nogle
erindringer fra et barnebarn til Mathildes storebroder Julius Johan Carl Pedersen.

29. juli 1908. Men denne gang går det lidt bedre end med Johannes, idet Mathilde den 8. november
1908 bliver gift med Christian i Domkirken i Aarhus.
Den 27. juli 1909 får Mathilde og Christian deres andet barn, det bliver også en pige, som får
navnet Ingrid.
Om Mathildes liv med Christian vides kun, hvad der står i Christians levnedsbeskrivelse, samt hvad
der står i det efterfølgende. Som handler om tiden efter Christians død.
Christian dør pludselig i 1931
Efter Christians død bliver købmandsforretningen ombygget dels til beboelse og på hjørnet bliver
der en kiosk. Kiosken og beboelsen bliver fuldstændig adskilt således at Mathilde kan bo i
lejligheden. Ejendommen tilhører Mathilde, ud over lejerne på de forskellige etager, er der nogle
værelser oppe på loftet, som benyttes som gæsteværelser, når Mathilde har familiebesøg.
Det var dog ikke kun gæster, der boede på loftet, der oppe var også et værelse, hvor gårdmanden
boede. Gårdmanden var ham, der fejede gård og gade,
desuden gjorde han rent på pessovaret og holdt rent
ved toiletspandene. Da natvognen, som tømte
toiletspandene, holdt op at køre, blev der indrettet et
toilet under hovedtrappen, det var til lejere og
gårdmand.
Mathilde kommer i årene efter Christians død meget
sammen med Tante Thyra Bergmann. Mathilde og
Thyra spiller bl.a. kort sammen. Thyra er Christians
yngste søster. Hun var gift med Købmand Henry
Rasmus Petersen Bergmann indtil han pludselig dør
den 23. februar 1945.
Figur 1. Mathilde med børnebørn fra Svendborg, ca. 1946.

Mathilde bor i ejendommen Nørreport 6, indtil hun
bliver så dårlig, at hun flytter på plejehjem. I den
forbindelse sælger man ejendommen til kommunen,
idet kommunen har planer om at udvide Nørreport. Nørreport bliver dog ikke udvidet til den side,
men det ender med at det er den modsatte side af gaden, der rives ned. Men pengene, man får for
ejendommen, er rigeligt til, at Mathilde kan komme på et privat plejehjem. Plejehjemmet er Betania,
Hjarnøgade 5, Aarhus C, som drives af Diakonissestiftelsen.
Figur 2. I anledning af Mathildes 80 års fødselsdag i 1961 bliver der fremstillet et "frimærke", som alle gæsterne får som erindringsgave fra dagen.

Mod slutningen bliver Mathilde meget dement, hun gemmer
alting, for det kunne være rart at have, men det hun gemmer
glemmer hun, at hun har. En gang Ingrid kommer på besøg,
finder hun en gammel flødeskumskage i hendes klædeskab. Det
bliver ikke den eneste gang, der bliver fundet masser af gammel
mad i hendes klædeskab og andre stedet, hvor hun lige har ment,
at det var godt at gemme det.
Den 30. maj.1969 får Mathilde fred.
Efter Mathildes død var der en boopgørelse, den udviste følgende:
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Obligationer

42.727,50 kr.

Kontanter

2.738,86 kr.

Bankbøger

492,34 kr.

Indtægter fra boets ejendele

2.960,74 kr.

Klæder, smykker mv.

200,00 kr.

Andre formuegenstande

850,00 kr.

I alt værdier

49.969,44 kr.

Udgift til begravelse

5.810,82 kr.

I alt arvebeholdning

44.158,62 kr.

Datteren fru Ingrid Jensen, H. C. Ørstedsvej 11,
5700 Svendborg

22.079,31 kr.

Datteren fru Rigmor Michelsen, Torvegade 63, 3.sal
6700 Esbjerg

22.079,31 kr.

Boet blev opgjort af Landsretsagfører Erik Kjellund, Vestergade 11, Aarhus C
Aarhus den 12. september 1969.
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