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Marie Marguerite
Fallesen-Schmidts
sygeseng. Siddende
ved sengen hendes
mand Thue FallesenSchmidt. Hun var syg
af tuberkulose og døde
kort efter. Det er et af
de fotos fra familien
Fallesen-Schmidt, som
Silkeborg Arkiv fik
overdraget i 2009.

Marie Marguerites
triste skæbne i Danmark
Den unge kvinde
kom til Danmark fra
Schweiz. Hendes mand
rejste markant mindesmærke over hende på
Silkeborg Østre Kirkegård, da hun døde
kun 21 år gammel
Af Lis Thavlov
Silkeborg Arkiv

SILKEBORG:
Midtjyllands
Avis var i sidste uge på besøg
på Silkeborg Østre Kirkegård.
I artiklen konstateres det, at
kirkegården foruden at være
»de dødes haver« også er et
historisk anlæg, der rummer
gode historier og vækker den
besøgendes
nysgerrighed.
Det måske mest opsigtsvæk-

kende gravsted på kirkegården trækkes frem - og det
rummer faktisk en meget
smuk men også meget tragisk
historie - den kommer her.
Gravstedet finder vi midt
på kirkegården på den nordvendte side, men med front
mod øst. Som det ses af ovenstående foto, er det ikke et
gravsted, der let overses. Det
er omkranset af en solid, ca.
halvanden meter høj, borglignende mur på tre af siderne
og på den fjerde er det forsynet med tunge jernkæder. Ingen eller intet skal på noget
tidspunkt forstyrre gravfreden her. Og ingen kan være i
tvivl om, at dette minde er sat
for evigheden.
Den forholdsvis lille mindeplade afslører, at her hviler
Marie Marguerite FallesenSchmidt, f. Fleury. Hun er

Grosserer
og cand.
pharm.
Thue Fallesen ville
sikre sin
elskede
Marie
Marguerite et
minde
mange
år frem,
og han
betalte for
gravstedets
vedligeholdelse
for en
periode på
115 år!

Ramt af tuberkulose

intet håb om helbredelse. Efter hvad vi får oplyst, led hun
af en meget smertefuld form
for tuberkulose - der angriber
nervesystemet.
Allerede i begyndelsen af
1914 finder vi dem i Silkeborg. De bor i kort tid på Nygade og flytter derefter ind i
en lejlighed i Fredensgade 13.
På billeder, som Thue har
optaget, kan vi følge Marie
Marguerites sygdom. Det går
hurtigt ned ad bakke. Hans
mor og søster kommer og
hjælper med pasningen af
hende. Hun får til sidst morfin
for at tage smerterne, og dør
18. april 1915.

Storslået begravelse

Vor Frue Kirke med båren ved begravelsen af Marie Marguerite Fallesen Schmidt. Fotoet
er taget af hendes mand, Thue Fallesen-Schmidt. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV.

Henvendelser om artikler bragt
under »Det var den gang«
kan ske til Silkeborg Arkiv:
E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk
Tlf.: 87 22 19 24

På de ældste billeder fra mindestedet på kirkegården
var der en blank plads på denne plade, hvor hendes
mands navn og årstal senere kunne tilføjes. Men i
stedet blev der senere anført, at hendes mand satte
dette minde. Man kan gætte på, at da han senere fik
sit liv i København og blev gift her, opgav han tanken
om at blive begravet ved siden af sin elskede Marie
Marguerite.

født i 1894 og dør i 1915 og
mindet er sat af hendes mand,
gross. og cand. pharm. Th.
Fallesen.

Marie Marguerite blev altså
kun 21 år - hvad er årsagen til
hendes alt for tidlige død?
I 2009 fik Silkeborg Arkiv
en samling fotografier og breve, hvoraf vi kan sammenstykke en historie om kærlighed og tab.
Thue Fallesen-Schmidt var
født i 1880 og blev uddannet
farmaceut. Han fik arbejde
som apoteker i Schweiz, hvor
han vel mødte Marie Marguerite. De blev gift i 1913 og bosatte sig derefter i Danmark.
Det viste sig hurtigt, at hun
var syg og måtte indlægges på
Ry Sanatorium, men der var

DET VAR
DENGANG

Marie Marguerites begravelse
24. april 1915 er den første,
der forrettes fra den katolske
kirke på Hostrupsgade (kirken blev indviet i december
1912). Den navnkundige pa-

stor Frederiksen forretter begravelsen, der havde samlet
en stor skare.
Kisten bæres fra kirken ad
Vestergade til kirkegården.
Foran den går fire hvidklædte
piger med langt hvidt slør og
strør blomster. Efter kisten
følger pastor Frederiksen, afdødes mand og nærmeste familie og bagest går børnene
fra den katolske skole.
Thue forlader Silkeborg i
begyndelsen af 1916 og nedsætter sig tilsyneladende som
grosserer i København. Han
kommer dog tilbage på årsdagen for begravelsen, hvor der
afholdes en højtidelig årsmesse for afdøde. Thue er i
mellemtiden blevet katolik.
Han har også fået sat sin elskede Marie Marguerite et
evigt minde på Østre Kirkegård i Silkeborg.
Han betaler for gravstedets
vedligeholdelse for en periode på 115 år - altså frem til

2030. Thue bliver ikke selv
begravet sammen med sin elskede.
På en optagelse af gravstedet fra kort tid efter Marie
Marguerites begravelse ser
det dog ud til, at han har sat
plads af på mindepladen til sit
eget navn. Det blev ikke således. Senere blev der blot skrevet, at det var hendes mand,
der satte dette minde.
Vi ved ikke meget om, hvordan det videre gik for Thue
Fallesen-Schmidt. Dog fortæller en slægtsoptegnelse, at
han blev gift yderligere to
gange. Først i 1917 med Julie
Petra Walther og i 1929 med
Emmy Johanna Brochert.
Begge ægteskaber blev indgået i den katolske Sakramentskirken i København.
Thue Fallesen-Schmidt fik
kun et barn, datteren Johanne Marie Fallesen-Schmidt.
Hun blev født i 1930, altså i
det sidste ægteskab.

