Marie Marguerite Fallesen-Schmidt

Et af Østres smukkeste gravsteder. Det går under kælenavnet prinsesseslottet grundet
den høje murede borglignende væg med hjørnespir og kæde port foran. Bag dette solide
gravsted er en tragisk historie om en ung pige fra Schweitz.

I 2009 fik Silkeborg Arkiv en
række billeder og breve, og
ud fra dem kan en historie
sammenstykkes. En historie
om kærlighed og tab.

Thue Fallesen-Schmidt, født i
1880, blev uddannet
farmaceut og arbejdede på et
apotek i Schweitz, hvor han
Marie Marguerite Fallesen-Schmidts sygeseng. Hendes mand farmaceut
Thue Fallesen-Schmidt siddende hos hende.

givet vis har mødt den unge Marie Marguerite Fleury. De blev gift i 1913 og bosatte sig i
Danmark, men kort efter bliver hun alvorlig syg og bliver indlagt på Ry sanatorium. Hun led
af en smertefuld tuberkulose, der angreb nervesystemet, og der var intet håb om
helbredelse.

I starten af 1914 flytter de til Silkeborg, hvor Thues søster og mor kommer og hjælper med
at pleje den dødende Marie Marguerite. Thue dokumenterer sygdommen tæt, og det går
hurtigt den forkerte vej. Til sidst får hun morfin for at tage smerterne, og dør den 18. april
1915 – kun 21 år gammel.

Begravelsen af den afdøde Marie
Marguerite er storslået. Hun bliver
begravet i den katolske kirke på
Hostrupsgade. Hun bliver begravet
den 24. april 1915. Pastor
Frederiksen forretter begravelsen
og den samler en stor skare.

Efter ceremonien bæres kisten fra
Marie Marguerites kiste i Vor Frue Kirke. Billedet er taget af hendes
mand Thue Fallesen-Schmidt.

kirken og ad Vestergade til
gravstedet. Foran kisten går 4

hvidklædte og tilslørede piger og spreder blomster. Efter kisten kommer Pastoren og
hendes mand og hans familie. Til sidst følger børnene fra den katolske skole.

I starten af 1916 forlader Thue Silkeborg og slåer sig ned som grosserer i København.
Han vender dog tilbage året efter til årsmesse – en mindeceremoni for afdøde. Han får
opført gravstedet som vi ser det i dag. Et storslået og evigt gravminde til ære for hans
unge kone. Samtidig betaler han for gravstedets pleje 115 år frem i tiden! Det vil sige
gravstedet er betalt frem til 2030.

Thue blev aldrig selv begravet hos sin Marie Marguerite. I starten var der gjort plads til
hans navn på mindepladen, der hænger på muren. Senere blev der skrevet, at gravstedet
er lavet af Thue Fallesen-Schmidt, til minde om hans kone.

Efterfølgende viser en slægtsoptegnelse at Thue blev gift yderlig 2 gange. Første gang i
1917 med Julie Petra Walther og anden gang i 1929 med Emmy Johanna Brochert. Begge
gange bliver han gift i den katolske Sakramentskirken i København. Han får en enkelt
datter med Emmy i 1930. Hendes navn er Johanne Marie Fallesen-Schmidt.

