6) Jens Adolf Jerichau
Jens Adolf Emil Jerichau er
født den 17. april 1816 i Østergade 23. I 1833 begyndte han
på Kunstakademiet i København, hvor han senere blev
direktør og professor. Han
studerede til kunstmaler hos
Christian Eckersberg. Fra
1836 studerede han til billedhugger med H. Freund som
læremester. I 1837 tog han til
Rom og arbejdede i Bertel Thorvaldsens værksted
i et år. Han døde i København den 25. juli 1883.

8) Jens Toldstrup

Assens er en smuk og velbevaret købstad og
har også huset mange spændende historiske
personer. Følg den blå kultursti rundt og gå
på opdagelse på steder, hvor personer med
tilknytning til Assens har gjort en forskel. Ikke
kun i deres samtid, men også ved på forskellig vis at have lagt tråde ud, der løber frem til
nutidens Assens.

Assens Kultursti

Kendte
Personer

1) Peter Willemoes

Følg Assens Kultursti
Instagram: Assenskultursti
Facebook: Assens Kultursti

Peter Willemoes blev født den 11. maj 1783 i Østergade 36. I 1801 kæmpede han i Slaget på Reden,
og hans indsats mod Admiral Nelsons skib The
Elephant, blev bemærket i samtiden og for eftertiden husket som heltedåd. I foråret 1808 fik han
tjeneste på linjeskibet Prins Christian Frederik,
der på det tidspunkt lå i Oslo og derfor havde
undgået at falde i hænderne på englænderne. Ved
Sjællands Odde på vej mod Langelandsbæltet, blev
linjeskibet angrebet af flere engelske krigsskibe.
Willemoes blev ramt i hovedet af en kanonkugle.
Han blev kun 24 år gammel.

Tak til...
Arbejdsgruppen bag Assens Kultursti vil gerne
takke for fantastisk samarbejde og megen
hjælp fra
- Museum Vestfyn og Assens Lokalarkiv
- Assens Kommune
- VisitAssens
Det er vores håb, at projektet kan fortsætte
med andre kulturstier og med tiden blive en
permanent del af kulturformidlingen i Assens

2) Thorvald Niss
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Jens Toldstrup, døbt Anton
Ingerslev Jensen, blev født
i 1915 i Assens. Han var
reserveofficer og blev ansat
i toldvæsenet. Under 2. verdenskrig kom han ind i modstandsbevægelsen og fik
navnet Jens Toldstrup. Han
blev en fremragende leder af
våbenmodtagelserne i Jylland fra april 1944. Englænderne kaldte ham for
”second to none” modtagerchef i Europa, og han
blev dekoreret med de højeste engelske, franske
og amerikanske ordener. Toldstrup døde i 1991.
Besøg Toldstrups hus, på Damgade 26, og se mere
på www.toldstrup.dk
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Dankvart Dreyer blev født
den 13. juni 1816 i Østergade
38. Han var søn af en storkøbmand. Dreyer var landskabsmaler i den periode, vi kalder
Dansk Guldalder, og han
hav-de bl.a. Christian Eckersberg som underviser på
Kunstakademiet i København.
I 1848 valgte Dreyer at flytte
tilbage til Fyn, hvor han bosatte sig på en gård
i Barløse. Her døde han den 4. november 1852,
og han ligger begravet på Assistens Kirkegård i
Assens.

KEN

7) Dankvart Dreyer

Peter Willemoes
(Søofficer)

Thorvald Simeon Niss blev
født i 1842 i Ny Adelgade 12.
Han regnes som en af skagensmalerne, som var optaget af Skagens lys i perioden
1880’erne. Niss er bl.a. kendt
for sine skildringer af
efteråret, af maritime motiver samt sine fremragende
blomstermalerier og landskabsraderinger. Niss studerede såvel i Paris som i Italien og Grækenland.
Han døde i 1905.
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3) Eline Hansen

4) Familien Trap

5) Klaus Berntsen

Frk. Eline Hansen blev født den 22. oktober
1859 i Strandgade 13. Eline drog, blot 16 år
gammel, til København. Hun var med til at
starte Dansk Kvindesamfund. Hun var en
ildsjæl, der brugte hele sit liv på undervisning omkring det sociale og sundhedsmæssige. Hun kæmpede for kvinders valgret
og for international fred. Hun har haft
en enorm indflydelse på manges liv, ikke
mindst alle de børn, som hun fik fra København og til Feriekoloni på Assens Næs.

Familien Trap er kendt fra musicalen
”Sound of Music” fra 1965. Da Familien Trap
var flygtet fra nazisterne i Østrig i 1939,
boede de på Hotel Postgården (opført 1765) i
Assens og optrådte herfra i et halvt års tid,
hvorefter de flygtede videre til USA. Hotellet
har senere bl.a. huset Fulton-stiftelsen. Bygningen er fredet.

Klaus Berntsen blev født den 12. juni 1844.
”Den nye grundlovs fader” repræsenterede
Assenskredsen fra 1886 til 1926. I 1910 blev
han Konseilspræsident og hans mærkesag,
almindelige valgret for alle - herunder kvinder og tyende – fik øget betydning.
Den 5. juni 1915 blev den nye Grundlov
vedtaget. Her udtalte han: ”Medens de fleste
europæiske folk i den forfærdelige kamp der
nu raser, er ved at opgive hverandre, enedes
det lille danske folk om i fredelig forståelse
at skaffe en ny forfatning. Der er intet parti
der går herfra med bitterhed. Kampens mål,
en frisindet grundlov, er nået.”

