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Frederik Ferdinand Biering
- min oldefar
Frederik Ferdinand Biering
blev født på Taarebæk på Falster den 21. juni 1813 og døde den 31. december 1879 i
Svindinge på Fyn, hvor han var sognepræst. Han var student fra Roskilde og blev cand.
teol med udmærkelse i 1837. Han var på udlandsrejse et par år som hovmester for den
unge grev Leon Moltke. Sognepræst i Langaa fra 1845 og i Svindinge fra 1848.
Han blev gift 1. gang den 26. september 1845 med Anne Serine Bertine Bech, der var
født i Slagelse den 5. august 1812, og som døde i Svindinge den 9. oktober 1858. Hun
var datter af Købmand og brændevinsbrænder Niels Bech og hustru Ingeborg
Christiane f. Hansen. Med Anne Serine fik Ferdinand 7 børn: Harald, Ingeborg,
Frederik, Elisa, Richard, Henriette og Adam.
Gift 2. gang den 12. december 1860 med Hansine Caroline Marie Dons f. Clausen. Med
Hansine fik Ferdinand 9 børn: Mathias, Johannes, Magda, Anna, Andreas, Ida, Torvald
(min morfar), Hans og Erik.
"Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden
glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom med en velskabt lille
søn, hvorved præsten fik sit 14. barn. Nærmere betegnet: Den 13. december 1870 blev
min far født som søn af pastor Frederik Ferdinand Biering og dennes anden hustru,
Hansine Biering. Min farfar var dengang 57 år gammel og havde været sognepræst i
Svindinge i over 20 år.
Barndomshjemmet i Svindinge var et i ordets bedste forstand præstegårdsmiljø og en
lykkelig ramme for præsteparrets mange børn. Jeg har fra senere beretninger fra onkler
og fastre og fra min far selv et billede af min farfar som en trofast og kærlig præst,
levende optaget af sine sognebørns ve og vel og søgt både som sjælesørger og
rådgiver. Der er ingen tvivl om, at skønt min far kun var ni år gammel, da hans far døde

nytårsaften 1879, har minderne fra barndomshjemmet om faderens præstegerning haft
megen indflydelse på min fars senere tilværelse..." (Fra H. A. Bierings beskrivelse af sin
far, Torvald Biering).
Forfatteren H.C. Andersen havde ofte sin gang på det nærliggende Glorup. Herom
vidner bl.a. et par breve fra forfatteren til Biering. Brevene kan læses her:
http://www.andersen.sdu.dk/liv/brevbase/brev.html?bid=6639
http://www.andersen.sdu.dk/liv/brevbase/brev.html?bid=17607

