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„Oldefar Aksel Winther havde en automatfabrik i 
baghaven, og han støbte et fiskebassin til guldfisk, 
åkander og vandiris“, fortæller oldebarnet UIla 
Maigaard. 

Aksel og hans hustru Augusta Lausine Frederikke 
er i starten af fyrrene, da de i 1917 flytter ind i det 
nybyggede hus Eschrichtsvej nr. 46. Winther/
Maigaard-familien kommer til at bo i huset gennem 
knap hundrede år. Først i 2013 sælger de huset ud af 
familien. 

Ulla Maigaard fortæller her om sin slægt og  
deres liv i huset:

Aksel Winther er uddannet støbemester. Han kan 
både smede, designe og producere maskiner. På 
værkstedet i baghaven – en fabrik han kalder 
Winther og Vinther – producerer og sælger han 
blandt andet cigaretautomater. 

Fra Første Verdenskrig dukker smedejernsauto-
mater op udenfor købmandsforretninger, så kunder 

kan trække frimærker, postkost, nylonstrømper, slik, 
cigaretter osv. udenfor lukketid. Fra midten af 
1920’erne kommer der også cigaretautomater ved 
sporvejsselskabets ventesale og på banegårde. Det 
smarte ved Aksels automater er, at de kan give 
penge tilbage.

100 ÅR I ET HUS – 
ESCHRICHTSVEJ 46

Aksel og Augusta får fem børn: 
Knud, Karen, Esther, Svend og 
Else. På billedet sidder parret 
med deres to førstefødte: Knud 
og Karen. Det bliver Karen, som 
senere kom til at overtage huset 
på Eschrichtsvej

Her har Aksel solgt en automat til en 
købmand i Fuglebjerg i 1928
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Aksel arbejder tillige som ma
skinmester på sin bror Emils 
store trykkeri på Nørrebrogade. 
Det hedder Winther og Vinther. 
Maskinen her er antagelig et 
redskab, som de har brugt på 
trykkeriet

Aksels tegning til Københavns 
kommune, hvor han anmoder 
om at måtte opføre et værksted 
i baghaven til sin automatfabrik
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Anden generation: 

Eilif og Karen Maigaard 

Aksel dør i 1928. Og Augusta dør på et tidspunkt i 
starten af 1930’erne. Herefter overtager deres næst-
ældste barn Karen Winther og hendes mand Eilif 
Maigaard huset på Eschrichtsvej.

Eilif er en meget aktiv ung mand. Udover fod-
bold, bokser han. Han er født på Grønland, hvor 
hans far Michael Christian Maigaard var kolonibe-
styrer i Egedesminde, opdagelsesrejsende, fotograf 
og gift med Alma Johanne, født Jensen.

I stuen på Eschrichtsvej 46 hænger gennem 
mange år et minde fra Eilifs opdagelsesrejsende far: 
han havde engang reddet en grønlandsk mand, som 
var faldet i en stor gletscher. Grønlænderen beløn-
nede ham med en stor narhvalstand. Eilifs barne-
barn Michael, opkaldt efter grønlandsfareren,  
arvede denne narhvalstand. 

Her ses det unge par i 1920’erne på Eschrichtsvej. Karen 
Johanne har sit fine tøj på. Eilif er lige er kommet hjem fra 
fodbold

Onkel Knud er på besøg og hans lillebror 
Desse står ved hækken i barndomshjemmet 

Eschrichtsvej 46
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Karen og Eilif får to børn, Christian og Grete. Men 
Augusta og Aksel havde fået to efternølere: Svend 
(kaldet Desse) og Else (kaldet Søster). De to teen-
agere på 12 og 15 år bliver boende hos storesøster 
Karen og hendes familie, efter deres forældres død.

Desse er familiens klovn. I familien Winther har 
der tidligere været gøglere. Fy & Bi. Og så var der 
tante Johanne, der var revysangerinde. Hun var en 
legende i familien. 

Narhvalstanden, der 
prydede i stuen på 
Eschrichtsvej og Alma 
Maigaard i vinterdragt 
i Grønland

Søster, Desse og deres niece 
Grete i forhaven på Eschrichtsvej
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Tante Johanne født 1881, bliver gift med oldefar Aksels bror Poul. I hendes 
unge dage er hun en sand rebel, føjter og er en stor mandebedårer. Hendes 
mor kan ikke styre hende og hun stikker også af flere gange. En kort over
gang har Johanne job på et væveri for at være med til at betale familiens 
hushold. Men det keder hende. Hun vil hellere synge. Heldigvis opdager en 
eller anden hendes sangtalent og hendes karriere tager fart. Hun turnerer  
i koncertsale i Sverige, Tyskland og Frankrig i en lang årrække
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Mor Karen med familiens elskede hund, Eilifs 
mor Alma Johanne Maigaard, Desse og lille 
Grete på bænken i forhaven

Eilif Maigaard arbejder i Frederiksberg Belysnings-
væsen. I sin fritid opdrætter han duer. Det er der 
mange, der gør indtil 1960’erne. Duer kan spises og 
sælges til brevdue-væddeløb og til brevdueflyvning. 
Eilif har over 500 duer. På loftet i hovedhuset flyver 
duerne ud og ind af det lille vindue øverst i gavlen. 

Eilif med datteren Grete på taget af udhuset, 
hvor han havde bygget dueslag

Grete foran forældrenes 
dueslag i baghaven 
sommeren 1929
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Karen er en trivelig lille dame. Hun er hjemmegå-
ende husmor og er fantastisk til at lave mad. Det  
udnytter hun til at få flere penge til familien ved at 
agere kogekone, når folk holder fester. 

Eilif og Karen kommer til at nyde tre årtier sam-
men på Eschrichtsvej.

Karen i baghaven

Karen og Eilfs to børn, 
Christian og Grete i 1940’erne
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Eilif, Karen og Grete i 
det lille gårdrum mellem 
køkken og værksted

Eilif i liggestol med den 
typisk store mængde 
cykler i baghaven

Eilif, Karen og Grete ved 
havelågen ud mod 
Eschrichtsvej
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Stuen på Eschrichtsvej kan rumme lidt af hvert. I 
1956 holder Eilif og Karen bryllup for deres datter 
Grete, som bliver gift første gang med sin højtel-
skede Mogens. 

Senere flytter Grete med sin nye ægtemand ind 
på Saxtorphsvej. 

Grete er familiens kloge hoved og debatterer alle 
emner, især børn, som hun aldrig selv får. Hun ar-
bejder i mere end 30 år på Novo Nordisk som labo-
ratorietekniker. Hun bliver gift tre gange, og har 
flere kærester efter sine tre ægteskaber. I mange år 
har hun et sommerhus „Rar“ ved Rørvig ved 
Nykøbing Sjælland. Et sted, hun elsker. Hun er 
katte menneske som sin mor og har gennem årene 
flere af slagsen. Ulla husker sin faster Grete som  
meget belærende. „Sørg for at få en uddannelse“, 

sagde hun til sine niecer. „I skal fandeme ikke være 
afhængige af de fandens mænd.“ Det får både Ulla 
og Bente og klarer sig så fint. 

Eilif dør i 1963 pga. en arbejdsulykke. Han får en 
lygtepæl ned over nakken og bliver lam. Året efter 
dør han på hospitalet. 

I tre år bor Karen fortsat i huset og hendes søster 
Esther, som er enke, flytter ind også. De har selskab 
af en hel del katte, der holder til omme ved fiske-
dammen i baghaven.

Christians søster Grete fejrer sit bryllup i stuen Eschrichtsvej 
i 1956. Det er Karen og Eilifs søskende med kærester og 
mænd samt andre familiemedlemmer
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Barnebarnet Ulla har avisudklip fra ulykken

Karen i forhaven med 
svigerdatter Birthe og 
hendes datter Ulla
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Karen og hendes svigerdatter Birthe, der er blevet gift 
med Christian Maigaard, hænger stofbleer til tørre i bag
haven i 1956. Det er til sønnen Michael, der er spæd

Christian Maigaard ved sit 
værksted i baghaven i 1960’erne
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Tredje generation: 

Christian og Birthe tager over i 1966 

Karen og Eilifs søn Christian er udlært som finmeka-
niker fra Niels Bohr Instituttet og kommer siden hen 
til at arbejde på FLS.

Sammen med sin kone Birthe overtager han hu-
set efter sin mor i 1966. Christian viderefører sme-
deværkstedet i atelieret i baghaven. Ved indflytnin-
gen har de allerede fire børn: Michael født i 1956, 
Kjeld født i 1958, Ulla født i 1961 og Bente født i 
1966. 

Christian Maigaard går under øgenavnet 
Christian Rundsøm. Han forbliver ansat på FLS til 
kort før sit 40-års jubilæum – ca. 1988. Hans søn 
Kjeld er ligeledes udlært som klejnsmed på FLS.

I baghaven havde oldefar Aksel Winther opført 
et havebassin som noget af det sidste inden sin død. 
Hans søn Desse har fortalt, at han var med til at lave 
det. 

I 1967 er der dog lidt drama omkring fiskebassi-
net. Datteren Ulla kommer en dag gående rundt om 
huset, og får til sin skræk øje på en lille gul hætte i 
bassinet. Hun får hurtigt tilkaldt sin mor, som får 
reddet Bente op. Heldigvis er hun i live. En af dren-
gene havde glemt at lukke lågen i det hegn, der var 
sat op for at dette ikke skulle ske.

Mad og kogekunst har altid været i højsæde i fami-
lien Winther/Maigaard. Farmor Karen har lært svi-
gerdatteren Birte at lave mad. Christian Maigaard er 
også en rigtig ørn i et køkken, fortæller datteren 
Ulla. Parret er meget selskabelige og holder mange 
selskaber for familien.

Oldefar Aksel havde støbt bassinet i beton, og det fungerer  
i alle årene som fiskebassin med guldfisk, åkander og vand
iris. Det er det hyggelige og stemningsfulde samlingspunkt 
for familien

Besøg af Søster,  
Grete og Esther med 
1960’ernes frisurer  
og kjoler
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I 1970’erne beslutter Christian og Birthe at moder-
nisere værksted og bryggers ved at bygge nyt op i de 
moderne gasbetonsten.

Ny generation på vej

„Hos mor og far var der altid Åbent hus. Alle os un-
ger havde for vane lige at kigge forbi, og vi blev altid 
mødt med smil. Det var et naturligt samlingssted for 

os, og i vores unge dage boede vi også alle i Valby. 
Mor og far har altid været der for os, vi var en solid 
familie, og det lønnede sig også på deres gamle dage, 
hvor vi altid har været der for dem. Vi har hjulpet 
med at holde hus, gøre rent, købe ind, kørsel og sidst 
men ikke mindst med lægebesøg. Vi fulgte far tæt på 
hospitalet, og ikke en men mange læger har fået 
skældt krukken fuld“, fortæller Ulla Maigaard.

Birthe og Christian Maigaard

Familietræf i haven. Ved  
bordet sidder Kjeld og 
Torben, optaget af læsestof. 
Så kommer Ulla, Bente, og 
Kjelds kone Jeannie. Birthe 
står med Kjeld og Jeannies 
førstefødte og dermed Birthe 
og Christians første barne
barn, Kenneth på armen
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Frokost og kaffe i  
haven med Christian, 
Birthe, Kjeld og 
Bente. Vi opholdt  
os altid i haven, når 
vejret var til det,  
siger Ulla Maigaard

Et familiemedlem har taget dette foto i 1995 fra det lille værelse ovenpå. Mange familiemedlemmer 
er samlet: Bente, Christian, Grete, svigermor Ruth, Ulla, en af Ullas tvillingedrenge, Ullas mand 
Torben, Bentes mand, Benny og deres søn Nicolai i barnevognen, Michael, Kjelds kone Jeannie  
og Kjeld. Den store dreng på billedet er Ullas søn Stephan. 
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Maigaards have, som den så 
ud i 1990’erne, hvor Birthe 
passede haven

Tuborghatten fik Birthe fra et 
lille Tuborgdepot, hvor hun 
gjorde rent i 1970’erne. 
Birthe var hjemmegående 
indtil Bente begyndte i skole

Birthe foran hoveddøren
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Christian Maigaard dør i 2012, hans søster Grete i 
2013 og Birthe Maigaard i 2015. 
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Maigaards familiegravsted 
på Vestre Kirkegård

Hygge i baghaven med naboer og familie: Jytte fra 
Eschrichtsvej 50, Aase Crone fra Eschrichtsvej 52, 

faster Grete, Karens søster Else – aldrig kaldet andet 
end søster – og hendes søn Mogens. 


