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Forord 

Lene Sørensen i Faaborg er den egentlige årsag til dette skrift. Hun kontaktede mig i januar 2012 og 
fortalte, at hun lå inde med en mappe med festsange, der var fundet i dødsboet efter en Ingrid Beate Bock. 
På min hjemmeside havde hun set, at jeg kendte en del af de i sangene nævnte personer; for det meste af 
familierne Wolff, Fick og Bock. Under et besøg i Faaborg fik jeg overladt det hele og begyndte derefter at 
arbejde med det. 
 
Ad andre kanaler fandt senere Lene frem til en Hans Erik Andersen i Nr. Søby, der som barn havde kendt 
Ingrid Bock. Han lå inde med et fotoalbum og en række breve, der havde tilhørt familien Bock i Horne. Dem 
skannede Lene og sendte til mig. Det hele blev mere og mere interessant. 
 
Det blev undervejs også klart, at jeg selv kendte en person, der som barn havde kendt Ingrid. Det er Anette 
Thorsen i Lyngby, som også kunne fremvise et fotografi af Ingrid. 
 
I begyndelsen var Ove Bock for mig kun en bror til Ingrid, men som sagen udviklede sig, blev hans historie i 
sig selv interessant, og manifesterer sig altså nu i det foreliggende skrift. 
 

Med stor tak til alle bidragydere 
 

Glostrup, den 8. november 2012 

Uffe Kim Poulsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Uddybende noter til teksten og kildeangivelser er samlet i det afsluttende kapital. Ord, der har 
tilknyttet en note/kilde, er markeret med nummer, fx General Ruskys Stab2. 

o Citater fra kilder er vist ved ekstra indrykning og overspring er markeret med en række 
punktummer.  

o Nogle steder er en uddybende bemærkning eller oversættelse angivet i kursiverede kantede 
parenteser, fx Teglgaardsvej 43 [nu 73] . 

o Alle spanske tekster er oversat til dansk, først med translate.google.com og derefter er åbenlyse fejl 
rettet efter bedste evne. 

 

Læs mere om familien Bock på  min hjemmeside.  

http://ukp.dk/TNG/getperson.php?personID=I2376&tree=SLDB
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1. Barndom 
Begge Oves forældre var født og opvokset i København. Moderen Ida Louise Mathilde Fick var født 15-9-

1857. Faderen Alfred Christian Bock var født 19-9-1854, blev student fra Metropolitanskolen 1872 og 

teologisk kandidat i 1877. Gerningen som præst bragte ham og familien til fire forskellige egne af landet. 

1.1. Vejlby ved Odense 
I 1879 ordineredes Alfred Bock som kapellan ved kirken i Vejlby sogn ved Odense. Her blev Ove blev født 7-
12-1883 i præstegården og døbt i Vejlby Kirke den 24-2-1884. Hans storesøster Ingrid Bertha var blevet født 
nogle år før, nemlig 20-9-1881. 

 
Præstegården i Vejlby1 på Fyn, omkring 1886 

Han var kun 1½ år, da familien brød op fra Vejlby, så han har ikke haft nogen erindring om sit fødehjem. 

1.2. Skjoldelev2 og Lading-Fårup-Sabro sogne ved Århus 
Faderen blev sognepræst i Lading-Fårup-Sabro sogne ved Århus den 16-7-1885, men præstegården lå i 
Skjoldelev, selvom byen ikke mere havde nogen kirke! Før reformationen var Skjoldelev et selvstændigt 
sogn med egen kirke og præstegård. Præsten betjente dengang fire sogne, nemlig foruden Skjoldelev også 
Lading, Sabro og Fårup sogn, men efter reformationen var Skjoldelev kirke blevet revet ned. Her boede 
familien nu med en lærerinde og tre tjenestefolk. 
I Skjoldelev blev lillebrorderen Eggert født 2-4-1887. Han blev jurist og endte i en stilling som 
dommerfuldmægtig i Hillerød, men døde ugift på Rigshospitalet i København allerede 11-2-1921 og er 
begravet på kirkegården i Horne, hvor hans gravsten stadig står. 
Fra gammel tid har præstegårdens jorder nok været præstens eneste indtægt, ud over hvad der kom ind fra 
menigheden som offer ved de forskellige højtider. Da præsterne senere blev aflønnet af staten, blev mange 
præstegårdsjorder forpagtet ud; således også i Skjoldelev. Der blev opført en forpagterbolig til 
præstegården, og forpagteren har muligvis betalt lidt til menighedsrådet, men var også forpligtet til at stille 
befordring til rådighed for præsten når denne skulle ud i embeds medfør – med kusk. Præstegården i 
Skjoldelev var bolig for præsten indtil 1916, men på det tidspunkt var pastor Bock flyttet videre. 

1.3. Kolding 
Oves far var blevet residerende kapellan ved Sankt Nikolaj kirke i Kolding den 13-4-1901. Familien kom til at 
bo i Vestergade 6 og havde en tjenestepige. Vestergade løb fra Rendebanen og op til Sct. Nikolai Kirke, og 
var dengang en af Koldings mest velrenommerede gader - i dag findes den ikke mere; de sidste huse blev 
revet ned i begyndelsen af 1970'erne på grund af gadegennembrud3. 
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                      Den gamle Vestergade i Kolding                                            Sankt Nikolaj i Kolding4 
 
I Kolding blev Ove student i 1902 med en gennemsnitskarakter på 6,07 eller mg- efter datidens 
karaterskala. Han kom dog ikke til at bo længe i Kolding, for han ville være civilingeniør. Allerede efter 
sommerferien samme år rejste han derfor til København for at læse videre ved Polyteknisk Læreanstalt. 

1.4. Horne ved Faaborg 
I 1906 fik faderen sit sidste embede ved Horne sogn ved Faaborg. Det fremgår af folketællingen 1-2-1906, 
at faderen først selv rejste dertil , mens mor og børn ventede lidt i Kolding. Ove boede jo i København, så 
han har nok kun været på nogle få besøg på Fyn i sine ferier. Fx kommer han tilbage fra Horne til 
København søndag den 15-10-19165; det er måske efter en god efterårsferie i præstegården hos faderen og 
søsteren Ingrid, som efter moderens død i 1909 passede sin far, til han døde i 1924 i godsforvalterboligen 
på Hvedholm gods, hvor han havde boet siden sin pensionering i 1922. 
 

   
                                 Horne præstegård                                                Alfred Bock på vej til kirke ad præstestien 

Den gamle præstegård i Horne eksisterer ikke mere, for den brændte 28-7-19526. Kun en granitbygning fra 
middelalderen kaldet Klosteret overlevede branden, og kan stadig ses. 

1.5. Plejebroderen Carl 
Moderens bror Otto Laurents Benjamin Fick i København fik med sin første hustru Edele Rebecca f. 
Michaelsen en søn, der fik navnet Carl Fick. Ved forældrenes separation7 enedes de om følgende: 
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” Vi undertegnede Ægtefolk Skolebestyrer Otto Laurentz Fick og Edele Rebecca Fick, födt Michaelsen, 
der agte at söge Bevilling til Separation, ere med denne for Øje komne overens om fölgende Ordning 
af vore fremtidige Forhold: 
Vort fælles Barn Carl Fick, födt den 25de Marts 1889, overgiver vi indtil videre til vor Sösters og 
Svigerindes, Fru Mathilde Bocks og hendes Mands Pastor Alfred Bocks Forsorg og Pleje, og imod 
disses Ønske skal ingen af os kunne forlange Barnet udleveret til sig. Forsörgelsespligten paahviler 
mig Otto Fick.” 
 

Separationen blev bevilget 6-3-1890, altså kun kort tid inden barnet Carl fyldte ét år! Da forældrene fik 
endelig skilsmisse 15-11-1894, fremgår der ikke af bevillingen noget om Carl, men han må være blevet hos 
plejeforældrene, for han  blev konfirmeret af pastor Bock i Sct. Nikolaj kirke i Kolding 27-9-1903. Siden 
hører vi ikke mere til ham. Ifølge "Glostrupbogen" døde Carl i 1936 i Shanghai8, men der angives ingen 
kilde, og det har ikke kunnet verificeres. 
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2. Studietiden 
Det er ikke meget vi kender til Oves liv i de omkring seks år han studerede. Han ville være civilingeniør og 

skulle derfor studere på Polyteknisk Læreanstalt, der dengang lå i Sølvgade, så han måtte forlade Kolding og 

tage til København. 

 
Ungdomsbillede af Ove, før 1907 9 

I København fik han taget et portrætbillede. Det er sikkert sket kort efter hans ankomst, så forældrene i 
Horne kunne få det. 
 
Den 1-11-1902 meldte han bopæl i Victoriagade 30 på 2. sal, men var sandsynligvis flyttet ind allerede en 
gang i august eller september. Det lyder meget praktisk, for her boede nemlig hans mormor Helene Louise 
Wolff, som var blevet enke i 1897. Der var yderligere en tjenestepige i lejligheden. 
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Victoriagade 30 i København (2012) 

 
I 1903 er han eksaminand ved Polyteknisk Læreanstalt og får karaktererne 5 3/4 og 5 1/6 i henholdsvis 
skriftlig og mundtlig matematik og 4 2/3 i fysik10. Det betød, at han havde bestået adgangseksamen. 
 
Han blev måske træt af at bo hos sin mormor – eller hun af ham – i hvert fald flyttede han 1-5-1906 til 
Gothersgade 115, 4. sal.  
 

 
Polyteknisk Læreanstalt på Sølvtorvet, ca 1905 

 
Ove  læser så til ingeniør på bygningsretningen og består 1. del  i 1907. Under anden del af studiet skifter 
han hyppigere bopæl. På et tidspunkt er han flyttet fra Gothersgade, for 26-10-1907 melder han flytning fra 
Forchhammersvej 6, 4. sal på Frederiksberg til Rørholmsgade 1, 4. sal hos en Walther. Herfra flytter han 7-
10-1908 videre til Østerfarimagsgade 69 B, 4. sal. 
 
Blandt alle disse adresser er især Forchhammersvej 6 interessant, for her havde hans morbror Otto 
Laurents Benjamin Fick fået bygget ’Centralbygningen’11, og den udgør så specielt et projekt, at det 
fortjener en kort omtale: 

” Omkring århundredskiftet 1900 var der kræfter igang for at opføre kollektivhuse for 
arbejderfamilier i Danmark.  ...  
Ideen stammede fra den fremsynede og idealistiske skolemand Otto Fick .   ... 
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der [var] oprindelig tale om et initiativ, der skulle være til gavn for arbejderklassen. Men da huset 
stod færdigt i 1903, var det blevet så dyrt, at det kun var for en bedrestillet middelstand.  
Ejendommen opførtes på hjørnet af Forchammersvej og Sankt Markus Plads på Frederiksberg. Den 
havde 26 lejligheder på tre og fire værelser og en række fælles service-indretninger. I kælderen blev 
maden lavet i et centralkøkken og leveret pr. madelevator til de forskellige lejligheder; familierne 
spiste hver for sig. Der var et moderne rørsystem til støvsugning, som ejendommens personale tog 
sig af en gang om måneden, ligesom det gjorde rent, pudsede vinduer osv. Huset fungerede som 
kollektivhus i en lang årrække. 
Ideen med kollektivhuse var, at beboerne her skulle få løst en række af hverdagens opgaver som 
madlavning og vask, idet disse funktioner blev flyttet fra den private sfære til den fælles. Man mente, 
at især husmoderens liv ville blive befriet for det tidrøvende, trivielle og trættende arbejde; i stedet 
kunne hun hellige sig et udearbejde. For familien som helhed ville denne boligform betyde mulighed 
for et rigere familieliv. Overvejelserne var økonomiske og praktiske uden det skær af romantik, som 
kom til at kendetegne en senere generations holdning til kollektiv boligform. Tankerne gik snarere i 
retning af den måde, kibutzer blev indrettet på. ” 
 

 
Otto Ficks Centralbygning på Forchhammersvej 4-6-8 på Frederiksberg 

 
Han fik hurtigt økonomiske problemer, som medførte, at Københavns Kommune overtog huset. I dag er det 
en andelsboligforening. 
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3. Civilingeniør 
Studiet gjorde han færdigt i 1910, hvor han bestod 2. del og dermed havde opnået sit mål om at blive 
civilingeniør12. Hvilke fag han var oppe i og hvilke karakterer han fik, kan man finde ud af på Rigsarkivet. 
 

 
Oves karaterer ved den afsluttende eksamen ved Polyteknisk Læreanstalt i 1910. 

Hans karakterer spændte fra  ’Udmærket’ godt til  ’Temmelig godt’, så han bestod med 2. karakter (5,62). 
 
Samme år begyndte han som det første at aftjene sin værnepligt. 

3.1. Arbejdssteder i København 
Allerede i foråret 1911 var militærtjenesten åbenbart forbi, for 22-4-1911 meldte han bopæl i Nørregade 
39, 3. sal i Johanne Marie Petersens pensionat. Det var et sted han nok allerede kendte godt, for hans 
lillebror Eggert havde allerede boet der i nogen tid! Han var kommet til København i 1907 for at studere 
jura. 
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Samme år fik han sin første ansættelse som ingeniør. Det var hos Burmeister & Wain på Refshaleøen. Han 
tog en båd frem og tilbage over havneløbet. 
 

 
Foto fra Julie Laurberg & Gad, 1912 

3.2. Argentina 
I 1912 tog Ove til Argentina og endte i Alvear i provinsen 
Mendoza. Kortet til højre viser provinsens placering i 
Argentina; lige op ad Andesbjergene og Chile. 
Her begyndte han at arbejde på et kanaliseringsanlæg. Han 
havde haft Vandbygningsfag på 2. del af studiet, så det var en 
opgave, han vidste noget om i forvejen. I sin alderdom skrev 
han selv om stedet: 
 

 ” Ja, Alvear er en lille by. Da jeg kom hertil i 1912 var 
der ikke 100 indbyggere, og nu [1974] er der vistnok 
20.000 med tusindvis af Automobiler. Byens opland er 
mest dyrket med vin-stokke og Tomater – vores äbler her 
er meget ringe – Jeg spiser dem, äblerne, for 
Vitaminernes skyld, og vinen drikker jeg kun meget lidt 
af, men jeg anser den for at väre af god kvalitet.” 

 
Hans eget arbejde og det område, som han kom til, findes 
beskrevet på flere argentinske hjemmesider fx13: 

 
”GENERAL ALVEAR  
Ved et strategisk kryds mellem de nationale hovedveje 
188 og 143, som giver nem adgang til forskellige steder i 
den sydøstlige del af Mendoza-provinsen, finder man 
byen General Alvear, en oase dannet af floderne 
Diamante og Atuel, fuld af farverige gårde og omfattende 
landbrugsområder. 
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Med et tempereret klima, halvtørt, men forfriskende, og en befolkning på 45.000 indbyggere ligger 
General Alvear 82 kilometer fra San Rafael. Dens attraktioner er baseret på turisme i landdistrikterne, 
og det er et obligatorisk stop for dem, der ankommer til provinsen fra den sydlige del af landet. 
 
General Alvear er kendt for dens skønne gårde og haver, som altid er dekoreret med parfumeduftende 
rosenbuske. Og inde i dem finder vi byboere af forskellig oprindelse: fransk, italiensk, spansk, norsk, 
ukrainsk, japansk og dansk, mange af dem, der kom i indvandringsbølgen forårsaget af Første 
Verdenskrig. 
 
Koloniseringsarbejdet begyndte i slutningen af det 19. århundrede. Området blev erobret i den anden 
ørkenkampagne i år 1879, og blev givet til en gruppe af grundejere, der fem år senere solgte dem til 
Dr. Diego de Alvear, en søn af General Carlos Maria de Alvear, hvis navn blev givet til byen. 
 
I 1912 tegnede danskeren Ove Bock vandingskanaler og samme år blev en gren af D.F. Sarmiento 
Jernbanen indviet. I dag vandes 30.000 ha af Atuel floden, hvilket spiller en afgørende rolle i 
landbrugsudviklingen og kvægbestanden i det sydlige Mendoza. 
 
Med jernbanens komme fødtes Canalejas, La Mora og Los Huarpes. Da den nationale hovedvej 143 
blev bygget, befolkedes Cochi-Co, og med den nationale hovedvej 188’s komme flyttede Canalejas 
befolkning mod nord. .... Depardementet General Alvear er opdelt i tre distrikter: City, Bowen og San 
Pedro del Atuel. ...” 

 
Endnu et eksempel på Oves indsats fra en argentinsk hjemmeside14 siger at: 
 

”I 1901 udtænkte Carlos Chapearouge en plan, hvorefter folk blev placeret i et fremragende område.   
Det følgende år gennemførte danskeren Ove Bock studier, der viste, at jorden kunne gøres frugtbar 
gennem kunstvanding ved afledning fra floden Atuel. 
Det skete takket være ham og mange frivillige mænd, der gjorde en stor indsats for at udnytte 
floderne, hvilket indebar gravning af brede og dybe huller (hvad angår alpatacos, piquillines og 
johannesbrød), der passer til jorden.” 
 

Det kan jo ikke være andre end ham, der er omtalt her, selvom dateringen ikke er helt rigtig. Der gik jo 
nogle år efter, at planen blev udtænkt i 1901, og indtil Ove kom derover og gik igang, men det giver indtryk 
af, at han var blandt dem, der var afgørende for projektet. De afgrøder, som nævnes, er vist nedenfor. 
 

   
         Alpatacos (prosopis flexuosa)      Piquillines (Condalia microphylla)                Johannesbrød 
 
En anden sider fortæller om pionererne og kolonierne omkring Bowen, der i dag er opslugt af byen General 
Alvear15: 
 

”PIONERERNE 
... forfatteren Adela Alvarez de Faur ... siger:  

"Købere af de 617.395 hektar, der udgør Bowen-distriktet, var Bosch og Christophersen, 
ægtefæller til ejerne af kolonien Alvear, Elisa og Carmen de Alvear. Derefter begynder de tidlige 
indvandrere at ankomme, nogle blonde som hvede, andre mørklødede og med øjne som 
natten, men alle med de samme håb, med et rent hjerte og uden andre forhåbninger end 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://static.zoonar.com/img/www_repository2/a8/43/43/10_fa0f8287407f597213764592843c8275.jpg&imgrefurl=http://www.zoonar.com/photo/condalia-microphylla-piquillin_330898.html&h=413&w=550&sz=101&tbnid=0ZY2TxOC40QWHM:&tbnh=98&tbnw=130&zoom=1&usg=__HoMQrDgPEVecP_GbDHuhwkqp7Jo=&docid=PfIgHRVIHlYX8M&sa=X&ei=3HPYT4bdH8notQaVt5HxDw&ved=0CGAQ9QEwAg&dur=4273
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.bh-froe.com/ZC/images/johannesbrodfrugt.jpg&imgrefurl=http://m-u-m-s.blogspot.com/2011/02/har-i-nogensinde-set.html&h=600&w=800&sz=92&tbnid=lDZfMooVgFLAQM:&tbnh=92&tbnw=123&zoom=1&usg=__ZUpwy87sUfzmU5wLzS6mmLZoCW8=&docid=3APnvBAund23TM&sa=X&ei=TnLYT-SVMtDcsgbfy_SSDw&ved=0CHkQ9QEwAQ&dur=6707
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arbejde og fred. Nogle af de pionerer, der ankom i 1915, var: Hilario Rubio, Domingo Mayor, 
Melquiades Ramos, Flia. Domingo, Cerri, Saez, Ferri, Salas, Vistuer, Montserrat, Ove Bock, 
Ole Aaset, Juan Gorbano, .....  

  og artiklen fortsætter: 
", og det var dem, der i kraft af machete, økse og plov, vandt kampen om bjerget. Landet var lidt 
efter lidt blevet kunstvandet og opdelt i følgende kolonier: ’La Montilla’: 1.715 hektar, ’La 
Escandinava’ [Den Skandinaviske]: 3.781 hektar, ’Los Angeles’, ’km 884’, ’Los Campamentos’ 
[Lejren], ’La Pomona’, ’Compuertas Negras’ [Den sorte port], ’Finca Millar’ [Villa Millar] og ’La 
Garreta’ ... ” 

” 

Igen er Ove Bock nævnt som en af pionererne. Han var godt nok ankommet nogle år før angivet her, men 
det må i hvert fald være hans første periode i Argentina, der er tale om. Umiddelbart efter Ove er nævnt en 
Ole Aaset. Ham hører vi mere til senere. 
 
Efter tre års arbejde i Argentina tog Ove i 1915 tilbage til Danmark. 

3.3. Arbejdssteder i København 
Vel  hjemme i Danmark igen begyndte han i 1915 tre års ingeniørarbejde vedrørende jernbeton hos 
professor E. Suenson. 

3.4. Den russiske revolution! 
I 1917 var der en kort afbrydelse i ansættelsen hos Suenson, hvorunder han udnævntes til ingeniørofficer i 
General Ruskys Stab 16. Lenins revolution kom dog i vejen, så han kom aldrig i aktion. 
 

 
Ove Knud Bock, 1917 

 
Efter denne afbrydelse afsluttede Ove i 1918 arbejdet hos  Prof. E. Suenson og blev i stedet samme år ansat 
hos firmaet Kampmann, Kierulff & Saxild, der året tidligere var dannet af Ingeniørerne Per Kampmann, Otto 
Kierulf og Jørgen Saxild.  
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3.5. Frankrig 
I 1919 søgte og fik han igen ansættelse udenlands; denne gang ved firmaet S/A Emaillerie Moderne i 
Merignac, Gironde ved Bordeaux i Frankrig. Her havde den danske ingeniør Holger Schrøder i perioden 
1917-19 været ledende ingeniør ved anlæggelsen af firmaets fabrik, og endvidere ledede han som direktør 
bagefter selve igangsætningen af fabrikken.  
 
Ove og Holger Schrøder kendte sandsynligvis hinanden fra studietiden. Holger blev kandidat 1909, altså 
året før Ove. 

3.6. København 
I september 1920 blev Holger Schrøder medindehaver af firmaet Schrøder & With i København, og han har 
åbenbart syntes meget godt om Oves arbejdskraft, for Ove blev ansat og flyttede med tilbage til 
København. 
 
Ove var jo allerede flyttet til København for at studere, da resten af familien i 1906 flyttede til 
præstegården i Horne på Fyn. Moderen døde allerede i 1909, inden han blev færdig som civilingeniør. 
Derefter aftjente han militærtjeneste, fik arbejde i København og tog så til Argentina i 1912. Det er derfor 
ikke meget han har opholdt sig i Horne efter at han rejste fra Kolding. 
Der eksisterer dog en del fotografier fra præstegården. De blev fundet i en kuffert, som storesøsteren 
Ingrid havde efterladt i sit hus i Bjerne i 1950, og som er bevaret af Hans Erik Andersen efter hans forældre, 
der købte huset af Ingrid. Ove ses på nogle stykker af dem. 
 

 
Ove i Horne præstegårds have mellem sin far og søster 
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Ove i præstegårdshaven med Ingrids hund 

 

 
Ingrid til venstre og Ove til højre på havetrappen i Horne præstegård. 

 
Så i 1921 sker der et eller andet, som får ham til at bryde op og forlade landet for aldrig siden at vende 
tilbage. 
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4. Udvandring 
I 1921 udvandrede Ove Bock til Argentina. Grunden kender vi ikke, men han har jo været der før, og de 
foregående år har han vist lyst til at arbejde udenlands. Den 18-1-1921 får han hos politiet udstedt en 
såkaldt Troværdighedsattest17, sikkert som led i formaliteterne med de argentinske myndigheder, der nok 
vil sikre sig, at det ikke er en forbryder de slipper ind. Datoen kunne tyde på, at det er ret tidligt på året, at 
han forlader Danmark. 

4.1. Arbejde for Don Pedro Christophersen 
Nordmanden Peder Christophersen blev fra 1921 og de følgende mange år Oves arbejdsgiver.  

4.2.1. Hvem var Don Pedro?18 

Peder Christophersen voksede op i en søskendeflok på 11 under enkle kår i Nordbyen i Tønsberg. Da 
Peter fuldførte skolen i hjembyen, havde hans ældste brødre allerede etableret sig i udlandet. Den 
ældste bror Anton Severin havde slået sig ned som skibsmægler i New York, mens Wilhelm, som efter 
juridisk eksamen var gået ind i diplomatiet, var svensk-norsk konsul i Barcelona. Han opmuntrede 
brødrene til at komme. Thorvald Alexander slog sig ned i Cadiz, og efter nogle år fulgte den 20 årige 
Peder efter. 
I fem år arbejdede han som skibsmægler i broderens firma. Broderen var i mellemtiden blevet 
svensk-norsk generalkonsul i Buenos Aires. Han så hvilke fremtidsmuligheder unge mænd havde i 
Argentina og formidlede dette til sine brødre. I 1871 rejste Peder fra Spanien, og i de efterfølgende år 
fulgte Thorvald, Hans Ferdinand og Søren Andreas efter. De etablerede sig indenfor shipping. 
Af de fem Christophersen-brødre, som slog sig ned i Buenos Aires og Montevideo, var det Peder som 
gjorde det bedst. Han nød stor respekt for sin fagkundskab og sin idérigdom. Han videreudviklede 
skibsfartsforbindelsene med Europa, bidrog til at det blev muligt med bådtrafik på floderne og stod i 
spidsen for havneudbygningen i Buenos Aires. Han var præsident i handelskammeret og på børsen, 
han sad som formand i flere nationale komiteer som havde med havne-, told- og jernbanespørsmål 
at gøre, og han var en fremtrædende rådgiver for vekslende regeringer i maritime sager. I omkring 20 
år var han generalkonsul for så vel Rusland som Danmark. Don Pedro, som han efterhånden blev 
kaldt, fik de allerbedste skudsmål i sin samtid og var en meget vellykket forretningsmand på egen 
hånd, men to hustruer fra landets fornemste familier skadede på ingen måde karrieren. 
I 1874 giftede han sig med Zulema Saavedra, sønnedatter af Argentinas første præsident. Hun døde 
imidlertid, sammen med Don Pedros første barn, efter et års tid. 10 år senere giftede han sig på ny, 
denne gang med Carmen de Alvear, som også var sønnedatter af en tidligere præsident. De fik to 
børn, som blev kaldt Pedro og Carmen, efter forældrene. Gennem dette ægteskab blev Don Pedro 
landejer. Han bestyrede til sammen flere millioner hektar. Også indenfor landbrug var han en 
foregangsmand som introducerede nye produkter og moderne vandingsanlæg. 
Pedro Christophersens økonomiske støtte til Roald Amundsen og dennes sydpolsfærd bragte ham 
storkorset af St. Olavs Orden. Ekspeditionen var i praksis konkurs, og det havde ikke været muligt for 
polarskibet Fram at hente Amundsen efter slædeturen til Sydpolen, hvis ikke Don Pedro havde 
finansieret polarskudens færd tilbage til Hvalbugten. Amundsen selv hædrede Don Pedro ved at 
opkalde et bjerg i Antarktis efter sin hjælper og redningsmand. 
Don Pedro var født 28-5-1845 i Tønsberg i Norge og døde 18-8-1930 i Buenos Aires. 

4.2.2. Bestyrer af  landbrug 

Fra 1921 bestyrede Ove så gården ”La Montilla” for Don Pedro. Dette fortsatte han med til 1939. Han må 
åbenbart have klaret dette arbejde godt, for i 1923 fik han også Pedros estancia ”El Banderón” at bestyre, 
og året efter yderligere kolonien ”San Pedro del Atuel”.  
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Vi er tidligere stødt på den norske ingeniør Ole Aaset. Ham må Ove have truffet, for de færdedes i det 
samme område og har begge været på Oves første arbejdssted La Montilla. Om Ole Aaset kan man blandt 
andet finde følgende19: 
 

” MENDOZA 
La Escandinava, norsk by. 
Den landlige koloni La Escandinava [Den Skandinaviske], der ligger 22 kilometer fra byen General 
Alvear, fik sit navn på grund af sit ejerskab. Bestyreren var ingeniør Ole Aaset, der var af norsk 
oprindelse, ligesom mange af dem, der i første omgang arbejdede på stedet. 
Ifølge oplysninger i kommunen General Alvear blev Aaset født den 17. maj 1887. Han blev 
landbrugsingeniør i 1911 og praktiserede i Danmark indtil han, af familiemæssige årsager, forlod sit 
hjemland og bosatte sig i Argentina. 
I 1915 befandt han sig i Buenos Aires sammen med Pedro Christophersen, en pioner i Alvear, der bad 
ham om at flytte til det sydlige Mendoza. Aaset ankom i 1915 til stationen Colonia Alvear Oueste [vest] 
og bosatte sig midlertidigt i administrationens hus. Han tog straks de 50 hektar vinmarker og lucerne, 
som Christophersen, der kontrollerede virksomheden, havde i Marzolina, under sin ledelse. Så, i 
1917, begyndte dyrkningen af 200 hektar af hvad der senere skulle blive La Montilla. 
I slutningen af 1918 blev Sociedad Colonia Alvear likvideret og det areal, som udgjorde La 
Escandinava  og La Agrícola Ganadera SA, blev erhvervet. Aaset nåede samme år til Bowen, og 
rettede straks arbejdet mod driften af Sociedad La Escandinava. Den først opførte bygning blev en 
chalet 20, kendt som La Montilla. 
 

  
             Den første bygning La Montilla som ses i dag.                    La Escandinava, Calle 22.21 

 
I 1919 blev Escandinava Agrícola Ganadera SA etableret og Aaset udnævnt til bestyrer. Han flyttede 
til det nye hus bygget på La Escandinava’s grund, placeret på 22de gade, kaldet Ukraine. 
I 1938, likviderede skandinaven [Pedro Christophersen] næsten al den jord, hvad han havde tilbage. 
En aftale med den russiske legation tillod ukrainsk indvandring. Så denne koloni blev født og 
udviklede sig i depardementet, og udgør en stor del af Bowen’s rigdom og storhed.  ... ” 

 
Her fik vi så et fotografi af La Montilla, hvor Ove har boet og kan samtidig udlede, at det må være ham, der 
afløste Ole Aaset som bestyrer af stedet. 
 
Om estancia ”El Banderón” vides endnu intet, men den sidste af Don Pedros kolonier, som Ove var bestyrer 
for, ”San Pedro del Atuel”, får man lidt at vide om i en artikel den 6-7-2010 i den argentinske netavis UNO 
diariouno.net.ar , der indledes: 
  

” En ’injektion’ til San Pedro Atuel i General Alvear. 
..... 
San Pedro Atuel ...  ligger 20 kilometer fra byen og er også kendt som Carmensa, fordi Pedro 
Christophersens koloni malede navnet på deres familievirksomhed på togstationens tag, "Carmen 
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SA", som en hyldest til hans datter. På afstand så det ud som ordet "Carmensa" og dermed satte 
udtrykket sig fast.  
Derefter fik det distriktets navn, San Pedro del Atuel, som var det først befolkede territorium, der i 
kolonialisationsperioden blev vandet rigtigt. Koloniens første store gennembrud kom i 1912 med 
jernbanens ankomst, som tillod kolonien at bryde den isolation, som den befandt sig i. ... ” 
 

          
       Stationen i San Pedro de Atuel. Det må være på taget her, der var malet ”Carmen SA”.22 

 
Den modsatte gavl; bemærk det grå skur, som også ses foroven.23 

 
Ove har også selv fortalt kort om stedet:  

”Godset er paa ca. 210.000 ha, men i Hovedsagen udyrket. 15.000 ha har Vandingsret og er beboet af 
ca. 400 Familier (Colonia San Pedro del Atuel) med egne Skoler, Landsby, Jernbanestation etc. ” 

Dette sted har Ove altså bestyret og levet i. Det ser jo ikke ud af meget, men det vigtige var jo også det 
store jordareal, som kunne udnyttes.  

4.2. Det store vulkanudbrud24 
Den 10. april 1932 skete et af det 20. århundredes største eksplosive udbrud ved  flere vulkaner langs 
Andesbjergkæden i Chile, kun 300 km fra General Alvear. Der blev sendt 9.5 km3 aske op i atmosfæren.   
At det ikke var noget sædvanligt udbrud fremgår af aviserne i dagene efter fx Politiken i Danmark.  
Som bestyrer af kolonien må Ove have haft nogle travle dage under selve udbruddet og i tiden efter. 
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Fra Buenos Aires telegraferedes i Gaar : 

Vulkanen Descabazador i Andesbjergene, som 
længe har været uvirksom, er ingen kommet i 

udbrud og har slynget Lava, Sten og Sand. 

Befolkningen i Provinsen Mendoza er blevet 

grebet af Panik. Ifølge Efterretninger fra 
Chosmalal i Patagonien har man der mærket 

stærke underjordiske Rystelser fra Vulkanene 

Demuyd, som ligeledes er kommet i Udbrud. 

Vulkanudbrudet ledsaget af Jordskælv. 
Mørket ruger over det hærgede Omraade, 

som er over en halv Million Kvadrat-Kilometer 

stort. 

Santiago, Mandag, (R.B). 

Over hele Chile og Argentina har man i Dag 
mærket Jordrystelser, som efterfulgtes af Udbrud 

af Kæmpevulkanen Tinguiririca og en Del andre 

mindre Vulkaner i Central-Andesbjergene,  Den 
Aske, som slynges af Vulkanerne, bæres bort af 

Vinden, saa at Himlen formørkes, og et tæt Slør 

lægger sig over talrige Egne. 
Dette i Forbindelse med Jordrystelserne breder 

Panik blandt Befolkningen saavel i Byerne som 

paa Landet. Flere Steder har Mørket været saa 

tæt, at man har maattet lukke Forret-ningerne. 
Hidtil foreligger der ikke Meddelelser om, at 

Menneskeliv er gaaet tabt. De hærgede Egne 

strækker sig over et Omraade paa næsten 650 km 
i Længde og 1000 km i Bredde. 

                       - - - - - 

Mendoza, som ligger ved Grænsen til Chile, 
bestaar af en frugtbar Lavslette og de mægtige 

Andesbjerges østlige Skraaning. I Landbrugs-

distrikterne har et meget stort Antal danske 

Nubyggere slaaet sig ned. Hovedstaden Mendoza 
hærgedes i 1861 af et frygteligt Jordskælv,  

hvorved 10,000 af dens 14,600 Indbyggere 

mistede Livet. I 1916 blev den paa ny ramt af et 
stærkt Jordskælv, som dog ikke krævede Ofre i 

større Omfang. 

Politikens forside 12-4-1932 
Næste dag er der flere detaljer. 

 

 
London, Tirsdag. 

POLITIKEN PRIVAT 

DET VULKANSKE UDBRUD i Andesbjerge-

ne befrygtes at ville blive en af de voldsomste 
Naturkatastrofer, som nogen Sinde har rystet den 

sydamerikanske Verdensdel. 

Om skadens Onfang kan man endnu ikke 
danne sig noget Skøn, med  de vulkanske Ryst-

elser har kunnet mærkes over et Areal otte Gange 

saa stort som Danmark, og en Regn af Aske er 

faldet i saa fjerne Byer som Montevideo og 

Buenos Aires, der ligger halvandet Tusind Kilo-

meter fra Jordskælvscentret. Paa sine Steder ligger 

Asken alenhøjt, og da den er svolvsyre-holdig er 
den overordentlig farlig at indaande. 

Astronomerne sammenligner Askeregnen med 

de Askemængder, der i Fortiden begravde Pom-
peji. De forklarer Naturkatastrofens Voldsomhed 

ved den Antagelse, at der samtidig har fundet 

elektro-magnetiske Udladninger Sted. 



 

 
Den haardest ramte af Byerne er Malargue i 

Provinsen Mendoza.  Mægtige Kløfter har her 

dannet sig i Jordskorpen, og uden Tvivl er Byen 
dømt til Undergang. 

Regeringen i Argtentina har besluttet ufortøvet 

at sende Hjælp, omfattende bl. a. store 

Iltbeholdere, da Lufteen i det hærgede Omraade er 
saa godt som umulig at indaande. Omfattende 

Foranstaltninger træffes til at føre hele Provinsens 

Befolkning til sikrere Egne, dels pr. Jernbane, dels 
pr. Bil. Rømningen vil komme til at omfatte over 

80,000 Mennesker. 

Til Rædslerne har føjet sig enorme Regnskyl, 

som har bundet Asken sammen til en klæbrig 

Masse, der ligger tommetykt overalt og 
vanskeliggøe al Trafik. Den ansete argentinske 

astronom Dr. Hartman fra La Plata-Observatoriet 

udtaler, at Asken, som gør Dag til Nat i de 

hærgede Egne, uden Vanskelighed vil kunne 
sprede sig til Evropa i Løbet af et Par Døgn. 

Al Forbindelse med de Byer, som ligger 

nærmest ved Urocentret, er totalt afbrudt. At 

Katastrofen har kostet en Mængde Mennesker 

Livet synes hævet over al Tvivl. 
 

 
Kort fra Politikens forside 13-4-1932. General Alvear er tilføjet. 

 
Den 14. april er kun en sidste lille notits: 

 
Askeregnen ophørt uden at have krævet Menneskeliv. 

Askeregningen er nu ophørt overalt i Argentina. Det usædvanlige Fænomen har strakt sig 

over 2 Millioner Kvadratkilometer. Ingen Personer er blevet saaret eller dræbt ved 

Askeregnen, og den har ikke anrettet materiel Skade. 

 
At der ikke var anrettet materiel skade er måske en lovlig flot bemærkning for en landbruger, når man 
betænker, at vulkanen havde efterladt et tykt lag aske på jorden.  Ove oplevede i hvert fald konsekvenserne 
af begivenheden. Af de 7000 køer og 5000 kalve på San Pedro de Atuel døde henholdsvis 2900 og 700.  
Den tredie af Don Pedros estanciaer 'El Bandarón' blev så ødelagt af asken, at denne ejendom, som Ove jo 
også bestyrede, simpelthen blev nedlagt. De to andre steder fortsatte han med at bestyre for Don Pedro 
indtil 1939. Det må have været på deltid, for som vi hører i det følgende, fik han inden da også arbejde for 
det offentlige. 
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4.3. Argentinsk Statsborger 
Efter 16 års ophold blev Ove i 1937 statsborger i Argentina. 
 

 
Ove Fick i Argentina, udateret 

Om det var det argentinske statsborgerskab, der var afgørende, er ikke til at vide, men samme år blev han 
ansat som ingeniør ved ”Institut for Afvanding og Vandbygningsarbejder” i Mendoza. Det var jo et emne, 
som han var blevet meget fortrolig med under sit første ophold i Argentina. 

4.4. Eget firma 
I 1939 etablerede han sit eget firma som rådgivende ingeniør i General Alvear. Nedenfor ses en kopi af 

hovedet på hans brevpapir.   

 

Tidspunktet er sandsynligvis også bestemt af, at han omkring samme tid må være blevet arbejdsløs som 
bestyrer for Pedro Christophersen. Som vi fik at vide i et tidligere afsnit om Ole Aaset og La Escandinava, så 
solgte Don Pedro det meste af sin jord i 1938. 
 
Oves arbejde for det offentlige fortsatte åbenbart, enten som ansat eller som rådgiver via hans private 
firma, for også fra hans anden argentinske periode kan man finde spor af ham. På en statslig hjemmeside 
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findes et dokument25, hvori forfatteren Horatio A. Diferieri omtaler Ove flere gange. Der indledes ligefrem 
med et citat af ham på side 2:  

                              
 [ Atuel- flodens historie. 
 … og havde … herlighed i den vestlige Pampa, tidligt i dette århundrede ... 
 OVE Bock, 1949 ] 

[side 7] 
”... Ikke for ingenting var "ørken" blevet erobret. Som anført af ingeniør Ove Bock, Mendozas 
officielle funktionær for vanding, i begyndelsen af dette århundrede, fordi "der var en vis 
herlighed vest for Pampa", et begreb, der pålideligt afspejler størrelsesordenen af den investering, 
der blev foretaget i gårde og udlodning af jord. 
Floderne i arkaiske ”Trapalanda" var således i stand til at bevise legendens herlighed, hvis folk 
brugte dem godt, og det blev den. ...” 

[side 8] 
”...  Ingeniøren Ove Bock, official for vanding i provinsen Mendoza, udarbejdede en rapport om 
floden Atuel i 1949, dvs, da han fik dæmningen El Nihuil bygget ... i den læses:  

"Indtil 1840, ændrede floden Diamantes kurs. Tidligere løb den på et sted kaldet Canada 
Seca, til Las Aguaditas, hvor den løb sammen med floden Atuel. Derfor blev 
strømningshastigheden i sidstnævnte, i stedet for som nu at have et flow på 30 - 35 m3/s, 
fordoblet indtil Diamante ændrede kurs. I disse fjerne år har floden Salado, som er en 
fortsættelse af Desaguadero, båret en betydelig vandmængde, og sammen med Atuel og 
Diamond givet vand nok til at krydse lagunen Urrelauquen og andre, og til at indlemmes i Rio 
Grande (Colorado) men det var på tidspunktet for indianerne og erobringen af ørkenen og på 
dette tidspunkt begyndte den samlede gennemstrømning at mindskes og var i stadig 
aftagende på grund af stigende kunstvanding i Mendoza og Tunuyán floderne i hele det 
sidste århundrede, " men endnu tidligt i dette århundrede var der en vis herlighed i det 
nordvestlige hjørne af La Pampa, en bemærkelsesværdig velfærd for landmænd, som skyldes 
vandet i Salado og Atuel; men forlader Salado-floden, som i dag fører noget vand på den ene 
side ... jeg vil vise, at floden Atuel’s indflydelse er gået ind i historien ... den velstand, der 
engang herskede i La Pampa er ophørt med at eksistere. "  
(Ove Bock, file 3581 / M i indenrigsministeriet, 1949).  

Det vidnesbyrd, vi har transskriberet, er fra den tekniker i provinsen Mendoza, der var ansvarlig for 
hydrologisk forvaltning af floden Atuel, og derfor var den højeste myndighed i provinsen i disse 
anliggender. ... ” 

 
Ove var  altså i 1949 som 65-årig avanceret til at have ansvaret for forvaltningen af floden Atuel i hele 
provinsen Mendoza. 
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Dæmningen ved El Nihuil og Cañon del Atuel (Google Earth, 2012) 

 

 
Kraftværket i dæmningen ved El Nihuil  

 
Den omtalte El Nihuil er en kunstig sø dannet af floden Atuel i den sydlige del af provinsen Mendoza, 
Argentina. Dæmningen blev åbnet i 1947 og tjener både til kunstvanding og til elproduktion. Det er med 
sine 9.600 hektar det største reservoir i provinsen Mendoza. På luftbilledet ses søen til venstre og Atuel-
kløften til venstre. 
 
Som opsummering viser de efterfølgende to kort den geografiske placering af nogle af de omtalte steder i 
forhold til den gennemgående by General Alvear. 
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Med stor hjælp fra Google Earth. 
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5. Privatliv 
De foregående kapitler har mest kunnet give tørre facts om hans tilværelse og om de steder, hvor han har 

arbejdet. Dybere indsigt i hans personlige liv er det sværere at få, men der findes dog nogle kilder, som kan 

løfte en flig af privatpersonen Ove Knud Bock. 

5.1. Interesser 
Foreningen Dansk Samvirke blev stiftet i 1919 og blev det første organiserede bindeled mellem danskere 
ude og hjemme. Den udsendte i 1935 og 1956 en stat med selvbiografiske oplysninger om medlemmerne. 
Her må Ove åbenbart have været medlem, for ud over basale data som fx forældre, fødsel og uddannelser, 
står der også ting, som kun han kan have leveret. 
Som sine interesser oplyser han26: 

• Afvandingsspørgsmål  

•  Opdræt af raceheste 

• Kunsthåndværk, specielt keramik og orientalsk porcelæn  

• Møbler 

• Håndvævede tæpper  
 
Hans interesse for kunsthåndværk havde åbenbart også et historisk aspekt, for i  1939 meddeler Etnografisk 
Samling ved det danske Nationalmuseum27, at 
 

”... En anden særdeles velkommen Gave bestaar i ti smukt malede Lerkar, der er overladt af Ingeniør 
Ove Bock i Carmensa, Argentina. De hidrører alle paa et enkelt nær fra Provinsen Catamarca og er 
typiske for Diaguita-Kulturen, en Udløber af den gamle, peruanske Kultur, som tidligere fandtes i det 
nordvestlige Argentinas Bjergegne.  ...” 
 

De ni af disse lerkar stammede altså fra Carmensa, hvor han 20 km syd for General Alvear bestyrede 
kolonien ”San Pedro del Atuel” for Don Pedro.  

5.2. Besøg af storesøster Ingrid Bertha 
Tre år efter deres fars død kom Ingrid i 1927 en tur til Argentina for at besøge sin bror. 

5.3. Plejebørnene i Argentina  
Under søsterens besøg hos Ove i Argentina 1927 modtager hun et brev fra en fjern slægtning og veninde 
Helga Scholten 28, der boede i Middelfart. En af Oves og Ingrids mormors brødre Rudolf Theodor Frederik 
Wolff var gift med Pauline Adelgunde von Scholten, som var faster til Helga. Hun var forstanderinde på Den 
danske Pigeskoles Hvilehjem Sixtus på Teglgaardsvej 43 [nu 73] i Middelfart.  
 
Af brevet, der er dateret 16-7-1927, fremgår, at Ingrid selv har skrevet til Danmark og fortalt nyt fra 
Argentina og om Ove.  
 

”... Det var ellers et meget interessant Brev til Frk. Hansen om de mærkværdige Skoleforhold i 
Argentina og om Deres Brors lille Plejedatter; han lægger sig efterhaanden en hel Familie til, synes jeg. 
Bare han må få glæde af den! Han skulde nu hellere gifte sig, selv om hans Kone maaske ikke vilde se 
meget til ham i Perioder. – Jeg gad vidst, hvordan De selv efterhaanden fóler, med alt det vilde Liv, De 
kommer ind i. Jeg vilde jo gerne være med til at f.Ex. Indfangningen af de vilde Heste.  ... Nu faar vi vel 
ogsaa snart Dem at se; til September eller til November? ...” 
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Er denne omsorg for dårligt stillede børn mon noget, der kommer fra hans opdragelse i et præstehjem? 
Ove har åbenbart allerede på dette tidspunkt ’en hel Familie’ af plejebørn, men er ugift. Han er 
tilsyneladende også en mand, der er meget væk i perioder. Hvordan mon det har hængt sammen med at 
have plejebørn, med mindre han har haft nogen til at passe dem? 
 
Han har selv fortalt om emnet i sit sidst kendte brev til Danmark. Det er dateret 7-10-1974 og heri siger han 
blandt andet: 
 

” ...  Jeg har jo ingen familie, men har haft, og har, flere plejebörn. Jeg har vistnok fortalt, at jeg har 
adopteret et af dem, en pige, der nu er gift i Cordoba og har to unger på en 5 og 3 aar – det husker jeg 
ikke saa nöje, men söde er de, og moderen – THINY (Tini) – er mig meget hengiven; vilde gerne flytte 
mig til sit hus i Cordoba for at jeg kunde leve mine sidste aar sammen med hende og hendes lille 
familie, men det kan jeg slet ikke tänke mig. 
For tiden har vi besög her af en pleje-sön – 25 aar – der har bräkket et ben, fodboldt, og har huset fuldt 
af fodboldt-ungdom, som holder ham med selskab i de tre maaneder han er invalid, men det laver 
naturligvis megen uro i huset – og det holder jeg ikke af. ...” 

 
Han er på dette tidspunkt næsten 91 år, men har stadig plejebørn! Oven i købet er et af dem i huset i 
øjeblikket – til nogen uro for den gamle mand, der vist bare glæder sig til den 25-åriges brækkede ben er 
helet igen. Adoptionen af plejebarnet Thiny må være sket for en del år siden, da hun på dette tidspunkt er 
gift og har børn i Cordoba. Så måske lever der stadig en Thiny Bock i Cordoba? 

5.4. Ingrids indflytning  
I 1950 flyttede hans søster Ingrid over til Ove i Argentina - sandsynligvis troede hun, at han havde brug for 

hjælp. Hun ville dog først lige se hvordan det gik, for hendes hus i Bjerne blev ikke solgt. Det lejedes ud, og 

hun beholdt et værelse på 1. sal, hvor noget indbo blev stående. Lejerne måtte dog gerne benytte rummet. 

Det var en kontrolassistent Vilhelm Andersen, hans kone Johanne og deres dreng Hans Erik, der flyttede 

ind, og det vil vise sig, at forbindelsen mellem de to søskende i Argentina og indflytterne i Bjerne udbygges 

som årene går.  

5.5. ”Skitser” 
På Det kgl. Bibliotek i København 29 findes et eksemplar af en bog, han har skrevet. Den har titlen ”Skitser” 
og blev udgivet i 1950 i General Alvear, Mendoza,  Argentina. Efter titelbladet kommer en side med et citat 
af Blicher skrevet på jysk!   

 

- eller på rigsdansk: ”På tre ben humper Helhesten afsted” 30. Derefter følger 30 selvstændige ikke-rimede 
digte på kun tre linier. Når man tæller stavelser, opdager man, at de næsten alle overholder reglerne for 
japanske haiku-digte, nemlig opdelt i  tre linier med henholdsvis 5, 7 og 5 stavelser.  
Fem af dem er gengivet nedenfor. 
 

XI 
Studenter-pigen 
trykker de dumme böger 
mod unge bryster. 
 

XIII  
En lyseblaa kjole 
skjuler de slanke linjer, - 
men vinden hjälper. 
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VXIII 
Posten er kommen 
med brev fra dem derhjemme 
hinsides havet. 
 
XIX 
- glatter paa kjolen, 
föler sig maalt og vurderet 
og rödmer en smule. 

XXVI  fra Skjoldelev: 
I vinternatten 
hörer jeg folk med träsko 
gaa over gaarden. 
 
Ovre ved stalden 
lyser en eenlig lygte 
imellem skygger. 

 
Måske ikke den store litteratur, men jeg fornemmer dog bag alle disse ’skitser’ en dyb længsel efter et eller 
andet fra hans barndom,  ungdom og hjemlandet.  

5.6. Korrespondance med Danmark31 
I årene efter Ingrids flytning til Argentina føres der korrespondence med lejerne i Ingrids hus, og Vilhelm 
Andersen skal vise sig at blive Ingrid og Ove til stor hjælp, som deres ’forlængede arm’ i Danmark. En del af 
brevene fra Argentina er bevarede og fundet frem af sønnen Hans Erik. 
 
Det første er et maskinskrevet brev. Desværre er kun den sidste side bevaret, så dateringen er ikke kendt, 
men det må være fra før 20-9-1961 32. Det lyder: 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Og saa var der en anden ting. Jeg ved, at De för har haft interesse for at köbe sösters hus, og 

da det forekommer mig bedst at tage bestemmelse desangaaende, för vi dör, beder jeg Dem derfor 
om at komme tilbage til sagen, hvis De stadig har interesse for at köbe. 

Det vilde imidlertid väre simpelt nok, hvis der ikke var den vanskelighed, at vi gerne vilde 
beholde min sösters lejlighed som disponibel, saa länge vi lever, selv om det maaske er tvivlsomt, om 
vi  – der jo begge er höjt oppe i halvfjerserne – nogensinde kommer hjem til Danmark. 

Det staar mig derfor klart, först at vi kun kan sälge huset til Dem, og derefter, at prisen maa 
blive betydelig lavere, naar man fradrager värdien af retten til at benytte sösters lejlighed, saa länge 
vi lever. Under alle omständigheder er det en selvsagt ting, at De kan göre brug af lejligheden i 
fremtiden, paa samme maade som nu. 

 
Og saa var der en ting til: Baade jeg og min söster – for ikke at sige: min söster og jeg – önsker 

og haaber, at De og Deres Frue vil fortsätte med at representere vore interesser i de aar, der er 
tilbage. 

  
Söster siger, at hun snart skriver, og blandt andet forklarer om den inflation vi har at slaas 

med, og som har gjort det önskeligt at overföre penge hertil. Forövrigt sender hun en kärlig hilsen til 
Johanne og Hans Erik. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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De to tør stadigvæk ikke slippe den sidste line til Danmark - Ingrids hus – selvom det læses mellem linierne, 
at de inderst inde godt ved, at de aldrig vender tilbage. Man får også et par bemærkninger, der antyder 
Vilhelm Andersens hjælp med praktiske ting i Danmark. 
Et par år efter er tingene faldet på plads, og huset er endelig blevet solgt til Vilhelm Andersen og hans 
familie:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 10de September 1963 

Ove Bock Hr. Kontrolassistent VILHELM ANDERSEN 
          L.H. Nac, No. 263  
 CONS. PROF. INGENIERIA CIVIL  
        L. H. PROV, No. 240  
            TELF. No. 249 

C.C. No. 2 – Gral. ALVEAR – MZA.           For et par dage siden har jeg faaet brev fra Banken, som  
  meddeler, at salget af huset er tingläst, og at belöbet for dette  
  er indbetalt i Banken. 

Jeg har ikke glemt, at vi har lovet saa snart som muligt at afhände lösöret, som forelöbig 
henstaar i Deres hus. 

Og saa haaber vi at De vil blive glad ved huset og at De vedblivende vil väre os behjälpelig med 
vores interesser hjemme. – 
                                                                        Med venlig hilsen til dem selv og Deres Frue 

 
Söster beder mig om at skrive, at hun gerne vil foräre Johanne noget, og kunde tänke sig, at 

det skulde väre det gamle marmorur. Det er en gave fra foräldrenes bryllup fra en grev Raben. 
Bryllupet fandt sted den 5te September 1879. Uret skal sikkert renses og maaske stilles i nivel af en 
urmager. Det kan De göre for Sösters regning, og saa foräre Johanne Uret. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Her 10 dage før Ingrids 82 års fødselsdag vil hun gerne sige tak for handelen med en gave til Johanne. Ove 
er igen praktisk og tænker på, at uret sikkert skal sættes i stand for at kunne gå igen. 
Det næste brev er skrevet efter Ingrids død i Argentina. Det er dateret 27. september uden årstal, men af  
teksten kan man uddrage, at det må senere end 27-9-1964 33. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
           OVE BOCK 27de September 
         LIC.HAB, N. 240 CON. PROF. de Hr. Kontrolassistent VILHELM ANDERSEN 
                  INGENIEROS B j e r n e  p r.  H o r n e 
  ARQ. Y AGRIMENSORES DE MENDOZA F  Y  N 
         Colón 235 – Gral. Alvear Idet jeg Herved takker jeg for Deres sidste brev, hvori De meddeler, at 

                                MENDOZA  SOFUS KNDSEN IKKE har väret i Horne – vi ved ikke rigtig, hvor han er, 
han har ligget syg i Köbenhavn, og har väret paa rejse i Norge. 

Da De jo igen har lovet at tage Dem af mine regninger i Danmark, Boghandlerregninger, blade, 
Kirkegaard osv, vil De jo behöve penge, og jeg har derfor  - Dags dato – skrevet til sagföreren, og bedt 
ham lade overföre et belöb til Deres Navn, saaledes at De betaler af dette, mens jeg lever, og 
beholder resten, naar jeg dör. Da jeg antager, at det vil betyde en indtägts-forhöjelse for det förste 
aar, skal den eventuelle skatteforhöjelse opföres paa min konto. 
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Jeg vilde derfor gerne bede Dem om at sätte Dem i forbindelse med sagförer Larsen ved 
lejlighed for at ordne sagen. 

Det gläder mig at höre, at De har pyntet op paa Deres hus, og at Johanne synes at det er 
smukt. Selv tänker jeg paa at göre mit hus her i stand – det tränger stärkt til det.- 

Her har ingeniörerne fremtvunget en ny honorar-ordning. Det giver meget Arbejde, men 
skulde forbedre standens indtägter. Skade at det er kommen saa sent, for jeg er lidt for gammel til at 
kunne vente noget större af ordningen. 

Og saa beder jeg Dem hilse Johanne og Hans Erik 
[underskrevet Ove Bock skråt henover de sidste linier] 
Deres hengivne 
 [på højkant i venstre margin er tilføjet:] 
Jeg har modtaget bögerne fra ”Helweg & Dein” 34 og ligeledes en pakke böger fra boet, men 

ikke nogle raderinger, som vel er i en rulle. Maaske er de i tolden i Mendoza – i saa fald kommer de 
frem – eller maaske er forsvunden paa vejen; det vilde ikke väre förste gang. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Selvom Ingrid er død, kommer han til at bruge ordet ’vi’ en enkelt gang i begyndelsen; senere er det ’jeg’. 
Han er en praktisk mand, der tænker på detaljerne - selv at Vilhelm Andersen vil skulle betale lidt mere i 
skat, fordi han nu har fået sin bankkonto øget med Oves penge. 
 
Der findes endnu et brev fra Argentina, men det må vente til næste kapitel. 
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6. De sidste år 
Ingrids komme blev vist ikke den store success. Ligesom hun pligtskyldigst passede sin far i femten år efter 
moderens død, sådan har hun måske også på dette tidspunkt følt, at broderen i sin ensomhed kunne 
trænge til hendes hjælp. Han derimod havde, lige siden han forlod hjemmet, klaret sig selv alene og havde 
slet ikke brug for andres selvopofrende hjælp. 
 
Ensom længtes han efter, hvad han kalder ’det skönne Horne-land’, skønt han jo faktisk aldrig rigtig havde 
boet der. I samme sætning nævner han også  ’min skole-by Kolding’, hvilket giver bedre mening, for der har 
han jo dog levet gennem længere tid. 
 

 
Ove Knud Bock 

Under læsningen af det sidste brev, som Vilhelm Andersen modtog fra Ove, sidder man med indtrykket af 
en gammel, ensom og meget træt mand. Som han skriver, var der egentlig ingen særlig grund til skrive; han 
længes bare så forfærdelig meget hjem til Danmark, at det må ud: 
 

Hr Kontrol-assistent Vilhelm Andersen.                      7de  October  1974 
          H O R N E                     F Y N 

 
Naar jeg skriver til Dem i dag, er det ikke fordi jeg har noget särligt at fortälle, men fordi jeg 

altid länges hjem til Danmark – isär naturligvis til det skönne Horne-land og til min skole-by, Kolding  -  
men, paa grund af min alder og träthed er det mig umuligt at rejse hjem. 

Det er nu over 50 aar siden, jeg sidst var hjemme, men sproget, som jeg elsker, har jeg ikke 
glemt, skönt alt her, naturligvis, foregaar paa spansk. Spansk er et godt snakke-sprog, men udover 
avisen läser jeg det aldrig. Derimod läser jeg meget engelsk og dansk, og har da heldigvis mange 
böger paa begge sprog. Jeg er jo längst pensioneret, og har maattet opgive min private 
Ingeniörvirksomhed, saa jeg har da tid nok til at läse, og heldigvis har jeg gode öjne. Her levede för et 



Ove Knud Bock, Brikker til en Levnedsbeskrivelse 

 31 / 39 UKP/08-11-2012 
 

dansk ägtepar – Petra og Marius Larsen – men de flyttede til TRES ARROYOS i provinsen Buenos 
Aires. 

Jeg har saa kun en gammel Nordmand – ing. Max Graff 35; 93 aar – som jeg kan snakke med 
paa skandinavisk, og ham besöger jeg altid hver söndag aften. Saa drikker vi et glas vin sammen. Han 
er et värdifuldt menneske. 

Jeg antager, at De i aviserne har set, at komunisterne og andet godtfolk her i landet altfor ofte 
laver atentater – til höjre og venstre, uden nogen forstaaelig plan – men det er mest i Buenos Aires 
og Cordoba, begge meget store byer; her til vores lille by, Alvear, er de endnu ikke kommet. 

Ja, Alvear er en lille by. Da jeg kom hertil i 1912 var der ikke 100 indbyggere, og nu er der 
vistnok 20.000 med tusindvis af Automobiler. Byens opland er mest dyrket med vin-stokke og 
Tomater – vores äbler her er meget ringe – Jeg spiser dem, äblerne, for Vitaminernes skyld, og vinen 
drikker jeg kun meget lidt af, men jeg anser den for at väre af god kvalitet. 

Mit helbred er efter omstændighederne godt, men maa göre mig umage for af faa saa mange 
Vitaminer som muligt – lever ellers mest af Havre-gröd. Jeg har jo ingen familie, men har haft, og har, 
flere plejebörn. Jeg har vistnok fortalt, at jeg har adopteret et af dem, en pige, der nu er gift i 
Cordoba og har to unger på en 5 og 3 aar – det husker jeg ikke saa nöje, men söde er de, og moderen 
– THINY (Tini) – er mig meget hengiven; vilde gerne flytte mig til sit hus i Cordoba for at jeg kunde 
leve mine sidste aar sammen med hende og hendes lille familie, men det kan jeg slet ikke tänke mig. 

For tiden har vi besög her af en pleje-sön – 25 aar – der har bräkket et ben, fodboldt, og har 
huset fuldt af fodboldt-ungdom, som holder ham med selskab i de tre maaneder han er invalid, men 
det laver naturligvis megen uro i huset – og det holder jeg ikke af. 

 
 

Nej, sproget hjemmefra havde han sandelig ikke glemt!  Det fremgår klart af alle de bevarede breve, og 
stavningen er også intakt. 
 
Som afslutning kommer her endnu nogle af hans digte fra ”Skitser”, som han udgav i en alder af 56 år. Også 
i dem skinner allerede mismod og længsel igennem: 
 

IV  
Ligger og venter, - 
venter med smil om munden 
paa döden, der kommer. 
 
V 
Ensom i livet 
skrev jeg et digt i sandet 
i örkensandet. 
 
VI 
digted’ og drömte 
til dagens fortvivlede örken 
stod fuld af blomster. 
 
IX 
Ukendt og navnlös; - 

död for sin dröm om Danmark, 
for slägt og for venner. 
 
XXV       paa falderebet: 
Vär hos mig söster  
naar mine öjne lukkes, 
og jeg skal rejse. 
 
Bring mig en hilsen 
fra dem paa kirke-gaarden 
og gamle venner. 
 
Stryg mig om panden, 
saa mine rynker glattes, 
för lyset slukkes, 
 
og vär den sidste, 
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der hilser mig fra stranden, 
naar baaden letter. 
 

 
 
 

 
Ove Knud Bock døde i Argentina i 1977, 93 år gammel. Endnu den dag i dag er der et spor efter ham i 
General Alvear, Mendoza, Argentina:  der findes en gade[spansk: Calle], der hedder ”Calle Ove Bock” ! 
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7. Kilder 
• ”Peder Christophersen – utdypning” (Norsk biografisk leksikon). I Store norske leksikon. 

 Oversat fra: snl.no/.nbl_biografi/Peder_Christophersen/utdypning   

• Karakterskalaer   
Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Karakter_(bedømmelse) 

• General Alvear 
Kilde: www.enjoy-argentina.org/argentina/mendoza-destinos-mendoza-zona-sur.php 

• Carls død 
 Kilde: Glostrupbogen (side. 163) 

• Gave til etnografisk samling 
Geografisk Tidsskrift, Bind 43 (1940), side 106.  
Kilde: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-
d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk  

• Brev fra Helga Scholten 
Kilde: Ingrid Bocks efterladte breve (Hans Erik Andersen) 

• Portrætter 
Kilde: Det kongelige Biblioteks Portrætsamling 
Kilde: Ingrids Bocks efterladte fotoalbum (Hans Erik Andersen) 

• Præstegården i Vejlby 
Viggo Stegmanns Lithografiske Instituts forlag, Odense (Middelfart museum). 
Kilde: www.striib.dk/tekster-3/paul_elsner.htm 

• Præstegården i Skjoldelev 
Kilde:  www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GFJIJF 

• General Rusky 
Kilde: Dansk Civilingeniørstat 1942 

• Pionerer i Argentina  (Ole Aaset) 
Kilde: www.bowencity.com.ar/historia3.html  

• Ole Aaset 
Kilde: www.diariouno.com.ar/edimpresa/2006/04/05/nota112072.html 

• San Pedro del Atuel 
Kilde: www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html 

• San Pedro de Atuel (billeder af stationen) 

http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html  
http://www.todotren.com.ar/grandescatastrofes/oautores13.htm  

• Eksamenskarakterer 
Kilde: Rigsarkivet 

• Plejebarnet Carl 
Kilde: Glostrupbogen, bind I 

• Adresser, beboere 
Kilde: Politiets Registerblade, KRAK, www.krak.dk  

• Centralhuset 
Kilde: Nationalmuseet, www.natmus.dk/sw893.asp 

• La Escandinava. billede 
Google Earth,  

• Vulkanudbruddet 
 Kilde: Politikens digitalarkiv. http://eavis.politiken.dk/  

Kilde: ”Danske i Udlandet”, DANSK SAMVIRKE, 1935 og 1956. 

• Oves interesser 

http://snl.no/.nbl_biografi/Peder_Christophersen/utdypning
http://da.wikipedia.org/wiki/Karakter_(bed%C3%B8mmelse)
http://www.enjoy-argentina.org/argentina/mendoza-destinos-mendoza-zona-sur.php
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://www.striib.dk/tekster-3/paul_elsner.htm
http://www.bowencity.com.ar/historia3.html
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2006/04/05/nota112072.html
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html
http://www.todotren.com.ar/grandescatastrofes/oautores13.htm
http://www.krak.dk/
http://www.natmus.dk/sw893.asp
http://eavis.politiken.dk/
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Kilde: ”Danske i Udlandet”, DANSK SAMVIRKE, 1935 og 1956. 
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8. Noter 
Kilder for datoer og steder for fødsel m.m. gives ikke eksplicit her, men de er i langt de fleste tilfælde 
baseret på opslag på www.Arkivalieronline.dk  .  
Ligeledes er bopæl på andre tidspunkter i de fleste tilfælde baseret på folketællinger fundet i  

• Dansk Demografisk Database ( www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm ) eller 

• Politiets Registerblade (www.politietsregisterblade.dk ) 
Portrætter og billeder fra præstegården stammer nfor det meste fra Ingrids efterladte fotoalbum og Det 
kgl. Biblioteks Portrætsamling. 

 
 

1  Præstegården i Vejlby 
 Foto: Viggo Stegmanns Lithografiske Instituts forlag, Odense (Middelfart museum). 
 (Kilde:  www.striib.dk/tekster-3/paul_elsner.htm) 

 
2  Præstegården i Skjoldelev 
 Blade af Skjoldelev bys historie 
 (Kilde:  www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GFJIJF ) 

 
3  Vestergade i Kolding 
 Gammelt fotografi og gadens historie. 
 (Kilde: http://www.kolding.dk/leksikon/info.asp?id=273 ) 

  
4  Sankt Nikolaj Kirke i Kolding 
 Gammelt fotografi. 
 (Kilde: http://www.kolding.dk/leksikon/info.asp?id=402 ) 

 
5  Hjemkomst fra Horne 
 Politiets Registerblade. 
 (Kilde: http://www.politietsregisterblade.dk ) 

 
6  Præstegården i Horne brænder 28. juli 1952. 
  Oplyst af Horne Lands Folkemindesamling i e-mail den 24. oktober 2012. 
 
7  Separationsbetingelser 
 Uddrag af bekræftet genpart, der ligger på Frederiksberg Stadarkiv (17-2-1890). 
  
8  Carls død 
 Oplysning fra Glostrupbogen, bind I, udgivet af Historisk Selskab for Glostrup og omegn (side 163). 
  
9  Fotografen Julie Gad 
 Dette ungdomsbillede er taget af Julie Laurberg, der i 1895 fik atelier i Magasin du Nords nyopførte 

ejendom på Kongens Nytorv i København. I 1907 blev hendes første elev, Franziska Gad hendes 
kompagnon og firmanavnet ændredes til ’Julie Laurberg & Gad’. Da dette foto ikke viser navnet Gad, 
må det være fra før eleven blev partner. 

 (kilde: www.wikipedia.org ) 
 
10  Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 

http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.striib.dk/tekster-3/paul_elsner.htm
http://www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GFJIJF
http://www.kolding.dk/leksikon/info.asp?id=273
http://www.kolding.dk/leksikon/info.asp?id=402
http://www.politietsregisterblade.dk/
http://www.wikipedia.org/
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 Hans detaljerede karakterer  –  og faktisk også kopi af de stillede eksamensopgaver  –  findes på 

Rigsarkivet. 
 (Kilde: Rigsarkivet, Danmarks Tekniske Universitet, Protokoller for adgangseksamen) 

  
11  Centralbygningen 
 Projektet er beskrevet og omtalt mange steder. Denne korte omtale er baseret på Nationalmuseets 

hjemmeside. 
 (Kilde: Nationalmuseet, www.natmus.dk/sw893.asp ) 

 
12  Civilingeniør 
 Hans detaljerede eksamenskarakterer findes på rigsarkivet. 
 (Kilde: Rigsarkivet, Danmarks Tekniske Universitet, Eksamensprotokoller med registre 1906  19 – 1914 19, Del 2). 

 Karakterskalaer:   
 (Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Karakter_(bedømmelse) ) 
 
13  General Alvear 
 Dette er uddrag af en artikel fra en hjemmeside med forslag til ture i Mendoza-provinsen. 
 (Kilde: www.enjoy-argentina.org/argentina/mendoza-destinos-mendoza-zona-sur.php) 
 
14  Om Oves indsats 
 Denne online-tjeneste er en guide for turister til at finde overnatningssteder i Argentina. Den citerede 

side beskriver byen General Alvears historie. 
 (Kilde: http://www.365argentina.com/mendoza/general_alvear/historia.php ) 

  
15  Pionererne 
 Denne side fra Bowen fortæller om pionererne og kolonierne i området. 
 (Kilde:  www.bowencity.com.ar/historia3.html) 
  
16  General Rusky 

'General Ruskys Stab' er muligvis en fejloversættelse fra engelsk, så der ikke er tale om en person ved 
navn Rusky, men snarere om den russiske generalstab. Oplysningen må være givet af ham selv til 
Civilingeniørstaten 1942, men har ikke kunnet efterspores yderligere. 
(Kilde: Dansk Civilingeniørstat 1942) 

 
17  Troværdighedsattest 
 Dette fremgår af politiets registerblad for ham. En anmærkning lyder:  ”Trv. Att. O. 18/1 21.” 

 Der er ikke fundet noget om sådanne attester i statens arkiver, så der er måske tale om blanketter, der er udfyldt af 
politiet på stedet ud fra registerbladet?. 

 
18  Don Pedro Christophersen 
 Baseret på artiklen”Peder Christophersen – utdypning” (Norsk biografisk leksikon) i Store norske 

leksikon. Oversat til danske. 
 (Kilde: snl.no/.nbl_biografi/Peder_Christophersen/utdypning) 

 
19  Ole Aaset 
 Artikel fra online-magasinet ’UNO digital’ fra onsdag den 5. april 2006 – oversat til dansk. 
 (Kilde: www.diariouno.com.ar/edimpresa/2006/04/05/nota112072.html ) 

  
20  Chalet 

http://www.natmus.dk/sw893.asp
http://www.enjoy-argentina.org/argentina/mendoza-destinos-mendoza-zona-sur.php
http://www.365argentina.com/mendoza/general_alvear/historia.php
http://www.bowencity.com.ar/historia3.html
http://snl.no/.nbl_biografi/Peder_Christophersen/utdypning
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2006/04/05/nota112072.html
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En chalet, som traditionelt fremstilles af træ, er karakteriseret ved et fladt let skrånende saddeltag 
med stort tagudhæng.  

 
Typisk chalet, Schweiz. 

 (kilde: www.wikipedia.com ) 
 
21  Fotografi af La Escandinavia 
 Billede af vejen Calle 22 i nærheden La Escandinavia. 
 (Kilde: Google Earth, søg: La Escandinavia, Mendoza, Argentina) 
 
22  Stationen i San Pedro de Atuel / Carmensa 
 Dette billede sidder hjemmesiden, der fortælle om hvorledes navnet Carmensa opstod. 
 (Kilde: www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html ) 

  

23  Gavl af stationen i San Pedro de Atuel 
 Billede fra 1997 fra hjemmeside, der handler om lokomotiver. 
 (Kilde: www.todotren.com.ar/grandescatastrofes/oautores13.htm ) 

  
24  Vulkanudbruddet  
 Den almene beskrivelse af katastrofen er baseret på dagbladet Politikens dækning. De specifikke 

oplysninger om konsekvenserne for ham selv er fundet i to stater over danskere i udlandet.  
 (Kilde: Politikens digitalarkiv. eavis.politiken.dk ) 
 (Kilde: ”Danske i Udlandet”, DANSK SAMVIRKE, 1935 og 1956 ) 

  
25  Historia del rio Atuel 
 Dette dokument kan downloades flere steder fra. 
 (Kilde: www.lapampa.edu.ar:4040/rep/index.php/biblioteca-digital/item/historia-del-rio-atuel) 

  
26  Oves interesser 
 Denne liste over hans interesser bygger på hans oplysninger i to bøger på Det kgl. Bibliotek.  
 (Kilde: ”Danske i Udlandet”, DANSK SAMVIRKE, 1935 og 1956.) 
 
27  Gave til Etnografisk Samling 
 Geografisk Tidsskrift, Bind 43 (1940), side 106.  
 (Kilde: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-

d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk ) 

 
28  Helga  von Scholten 
 Brevet findes blandt Oves og Ingrids efterladte breve, der er bevaret hos Hans Erik Andersen. 
  
 Om Helga kan fortælles, at: 

http://www.wikipedia.com/
http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/07/06/nota247460.html
http://www.todotren.com.ar/grandescatastrofes/oautores13.htm
http://eavis.politiken.dk/
http://www.lapampa.edu.ar:4040/rep/index.php/biblioteca-digital/item/historia-del-rio-atuel
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZPL-d5Z2W7gJ:www.tidsskrift.dk/print.jsp%3Fid%3D69845+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk
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En af Ingrids mormors brødre Rudolf Theodor Frederik Wolff var gift med Pauline Adelgunde von 
Scholten, som var faster til Helga. Hun blev født 1-3-1866 i Odense som datter af Emil Scholten og 
Frederikke Elisabeth Arendrup.  
Helga grundlagde i 1884 Aalborg højere Pigeskole og var nogle år dens leder.  I 1917 var skolen i store 
vanskeligheder og truedes af lukning, men dens grundlægger og tidligere leder Helga Scholten rejste i 
sidste øjeblik sammen med nogle af lærerne og forældrerepræsentanter ny kapital i et aktieselskab, 
som indfriede gælden og renoverede skolebygningen. Derefter manglede man kun at ansætte en ny 
leder, og Scholten rejste til København, hvor hun opsøgte Elisabeth Brøndsted og ikke lod sig nøje med 
et nej. 
Folketællingen i 1930 viser, at Scholten Helga da var forstanderinde på Den danske Pigeskoles 
Hvilehjem Sixtus på Teglgaardsvej 43 [nu 73] i Middelfart. Hun var på optællingsdagen 5-11-1930 på 
rejse til Frankrig. Sixtus blev opført af foreningen ”Den Danske Pigeskole” i 1912 til brug for ferie- og 
rekreationsophold. 
Ejendommen fik navnet Sixtus efter grundens sekskantede form. I 1956 blev Sixtus købt af Danmarks 
Lærerforening, der startede med at anvende stedet som ferie- og rekreationshjem kun for lærere. 
Gennem årene er villaen forandret til et moderne hotel- og konferencested. 
Helga Scholten døde 4-2-1937 i Odense. 
(kilder:  www.kvinfo.dk/side/597/bio/243/origin/170/  www.sixtus.dk/Historie-1407.aspx) 

 
29  Skitser 

Det kgl. Bibliotek har et eksemplar, afleveret i 1957.  
Bock, Ove : ”Skitser”,  10 upag. sider. Udgivet i Mendoza, Argentina, 1950. Opstilling: 53,-218 8° 
Hele hans værk kan læses på dette link . 
 

30  St. St. Blicher 
Hele verset lyder: 
 
Po trej bien humper e Hælhæst astej,  På tre ben humper Helhesten afsted 
få de te han håer ikke flier.  for det at han har ikke fler’. 
Men hvem dæ ska møhd ham epo sin vej,  Men hvem der skal møde ham på sin vej, 
humper snåer i e kjergor nier humper snart i kirkegården ned. 

 
31  Efterladte breve fra Ove og Ingrid 
 En række af Oves og Ingrids breve hjem til Danmark er bevaret hos Hans Erik Andersen. 
 
32  Datering af brev til tidligst fra 20-9-1961 

• Brevet må tydeligvis dateres til før Vilhelm Andersens køb af huset i 1963.  

• Da teksten yderligere siger, at ingen af dem endnu er fyldt firs år, kan det yderligere reduceres 
til før 20-9-1961, hvor Ingrid, som den ældste fyldte  80. 

 
33  Datering af brev til tidligst fra 27-9-1964 

Dateringen af brevet er baseret på følgende observationer: 

• Sagfører Laursen (nævnt i brevet fra 26-8-1963) er blevet udskiftet med sagfører Larsen – og 
det er ikke bare en stavefejl!. 

• Da han taler om ’Deres hus’, må brevet være fra efter 1963, hvor Vilhelm Andersen købte 
Ingrids hus. At huset er blevet ’pyntet’, må vel være sket i løbet af få år herefter. 

• Der er ligeledes modtaget en pakke bøger fra boet, så Ingrid må altså være død nogen tid før 
brevet er skrevet. Der er heller ingen hilsen fra hende. 

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/243/origin/170/
http://www.sixtus.dk/Historie-1407.aspx
http://ukp.dk/TNG/histories/R3646%20Ove%20Knud%20Bock/R3646%20Skitser.pdf
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• Brevet fra 10-9-1963 er underskrevet af Ingrid, og dette brev er dateret 27-9. På mindre end 
tre uger kan der ikke være skiftet efter hende og modtaget noget fra boet i Danmark. Brevet 
kan derfor tidligst være fra 27-9-1964! 

 
34  Helweg & Dein 

Den boghandel, som Ove Bock havde kontakt med fra Argentina, var blevet  etableret 17-10-1883 af 
Frederik Islin i Frederiksborggade 44 i København. Efter et par ejerskifter blev den 1-9-1928 overtaget 
af Margrethe Dein (f. 1891). Før 1948 flyttede forretningen til naboejendommen i nummer 42. I 1959 
blev Torsten Helweg optaget som kompagnon. Omkring 1965 blev Helweg eneejer. Han drev 
boghandelen sammen med sin kone Ruth indtil september 1977, hvor han døde. Hun førte 
forretningen videre indtil 30-9-2002, kort tid før hun døde. 
Navnet ’Dein & Helweg’, som Ove Bock benytter, må altså være brugt af forretningen fra 1959 og i 
hvert fald indtil 1965, hvor Helweg blev eneejer.  
(kilde: 
www.boghandlereidanmark.dk/index.php?id=967&beskrivelsesnummer=172&p_mode=beskrivelse&cHash=7c8ca
f5403eb2ad9c1b1d54d97fc43e7  ). 

 
35  Max Graff 

Max Graff, som omtales i Oves senest kendte brev til Danmark, må være født i Norge omkring 1881. 
Han har åbenbart også beskæftiget sig med vanding, for på internattet kan læses, at ”Mellem 1940 og 
1950 studerer ingeniøren Max Graff transporten af vandet i de øvre bifloder til Rio Grande, floderne 
Cobre og Tordillo, forårsaget af Atuel.” Også han har fået en gade opkaldt efter sig fx er firmaet 
MARNETTI VICTOR RAUL’s adresse:  Ing Max Graff 536, Lange y Uspallata, General Alvear (5620), 
Mendoza, Argentina. 

http://www.boghandlereidanmark.dk/index.php?id=967&beskrivelsesnummer=172&p_mode=beskrivelse&cHash=7c8caf5403eb2ad9c1b1d54d97fc43e7
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