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Introduktion
Interessen for denne slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om
anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er
udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes I og finder, at de
resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til
det, I har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at I er fuldt tilfreds og finder
resultaterne både gode og fyldestgørende.
Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende
kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal jeg her give en kortfattet redegørelse
for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.
Jeg skal i den forbindelse oplyse, at forfatteren og hans fader Jens Kobberøe Skov har
arbejdet med oplysningerne til lignende værker siden 1954, min fader til sin død i 1992.
I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire
landsarkiver, København (dækkende Sjælland og de sydlige øer, nu samlet med
Rigsarkivet), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til
Kongeåen) og Åbenrå (dækkende Sønder-jylland). I Rigsarkivet opbevares
Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancelli-korrespondance, folketællinger
etc.), mens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier
etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f.eks. Rigsarrkivet i Provianthuset på
Christiansborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring
konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt
med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer
nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde
bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne.
Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er
nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger på film eller microfiche.
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Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at
forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også
gør brug af andre arkivalier .Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten,
som kan spille på alle strengene, dels fordi hun til fulde behersker gotisk, og dels fordi hun
kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver . For alle kategorier
gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og
vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative
resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne
foreligger. Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten (når jeg selv skal sige
det), som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes I over
resultatet, må I således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet jer, men derimod
de arkivalier, vi har haft til rådighed.
Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svig ter, fremgår
af det følgende.
Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1.300 sogne har
præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom
fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse.
Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø
endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den
ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid
ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og op til i dag, snarere tvært imod. I de
ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i et eksemplar, der som regel opbevaredes i
præstegården.
Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning
resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således
kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne,
hvor alle kirkebøgerne er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt
kirkebogs-føring i samtlige sogne. Selv efter 1814 er det hændt at begge kirkebøger er
brændt, for eksempel i Boeslunde, selv om bøgerne ikke måtte opbevares "under samme
tag" natten over.
Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde
og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.
Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpekilder, dersom
kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også
fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder,
stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn. Eksempler findes som noter i denne bog.
Oeders efterretninger fra 1771 for sogne på Sjælland indeholder også interessante
oplysninger-
Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandler og optagelser af lån etc.
Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt.
Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med
personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.
Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af
landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden
herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes
hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i
godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet.
Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende
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forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges,
at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan
opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med
godsarkiverne i Vestjylland. Til gengælde kan Vestjylland opvise en langt tidligere
overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.
Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt
sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem.
I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis
for et slægtskab, som ellers ikke, på grund af manglende kirkebøger, lader sig påvise.
Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de
gejstlige arkiver, alt afhængig af, hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.
Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu
flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske på den måde, at der opstår en
strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring
vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for,
at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far
Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.
Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens
jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og
fæsteforhold etc.
Nygaards Sedler er en samling sedler med indhold af notater om "interessante" personer
især fra Jylland. Nygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 1913
blev han, som han selv skriver det, "tvangsforflyttet" til København. Et løst rygte siger
også, at han blev forbigået ved besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han
fornærmet tog til København, og i den forbindelse tog sit seddelapparat med sig. Dette
skulle være forklaringen på, at alle de mange sedler omhandlende jyske forhold er endt i
København! Der er 425.433 sedler inkl. bagsider.
Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater,
købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægtslinie
kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne,
præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer
og underofficerer, samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for
forskeren gode muligheder for, gennem de trykte kilder, at finde stof om disse personer og
deres forfædre.
Med denne indledning har forfatteren forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at
fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det
formål at give jer indblik i arbejdets omfang og bibringe jer en vis viden om
slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være til gavn ved gennemlæsningen af
anetavlen.
De nye muligheder for forskning på internettet skal kort omtales. På
www.arkivalieronline.dk kan ses affotografering af næsten alle eksisterende kirkebøger i
Danmark op til ca. 1960 (fra 1950 kun de afdøde). Der er sat 60 år som
tilgængelighedsgrænse. Ligeså findes folketællingerne på http://ddd.dda.dk/. Her er de
"oversat" til læselig skrift og derfor kan man søge direkte på navnet, en stor lettelse for
efterforskningen. Folketællingerne er tilgængelige på Rigsarkivet i original til 1930.(til
1940 med særlig tilladelse)

Rigsarkivets søgemaskine DAISY har stort set registreret alt i Statens Arkivers offentligt
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Afskediget 1730, som hele hoffets personal, som havde betjens Anna Sophie
Reventlov, som blev forvist til Boller Slot.
Han blev taget til nåde af kong Christian den Sjette og udnævt til slotsforvalter på
Kronborg 1733

1772, to Dage i Forveien havde Slotsforvalteren paa Kronborg, Generalkrigs-
kommissær Vincent Otto Bartholin tilskrevet Magistraten i Helsingør, at
Kommandanten paa Kronborg  Generallieutenant Andreas Hauch  og han selv ved
en Stafet havde modtaget Ordre til at anskaffe Alt, hvad der behøvedes til "Suitens"
Modtagelse og Huusholdning, og derfor anmodede Magistraten om dens Bistand,
hvilken Magistraten ogsaa lovede «nøieagtigen og med al mulig Vigilance at skulle
yde*). Suiten eller de nye Personer af Dronningens Hofstat, der nu ogsaa sendtes til
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Kronborg, vare Overhofmesteren, Grev Christian Friederich Holstein til Lethraborg,
Kammerjunker Carl Adolph Eaben og Hofdamerne Frøken Margaretha Wilhelmine
Schmettau og Frøken Sophie Magdalene Sperling, foruden nogle andre Personer i
ringere Stillinger**).

Caroline Mathilde havde under sil Ophold paa Kronborg faaet Bolig i den lavere
Række af Slottets Værelser. Hun blev her strengt bevogtet og det var, med
Undtagelse af hendes befalede Omgivelser, længe ikke Nogen tilladt at komme i
Berøring med hende. En af hendes Venner i England omtaler dengang hendes
Stilling paa Kronborg som  "Den sørgeligste og ulykkeligste, idet hun her var
indespærret,uden Støtte, uden Ven, uden Raad, uden Midler til at retfærdiggøre sig
»***); det kunde være tilføiet, til at ...
*) Lassen, Indbydolses.skvift i Juli 1870. fc>. 38.
**) GrevC.F.Holstein var født i Aaret 1735; han blev i Aaret 1783 Ridder af
Elephanten og døde i Aaret 1799. Kammerjunker Raaben, født i Aaret 1744, blev
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inden sin Død i Aaret 1784 Kammerherre, Geheimeraad, Ridder (Storkors) af
Dannebrog, Overhofmester paa Sorø og' Amtmand; han eiede Næsbyholm og
Bavelse. De nævnte Hofdamer hos Dronning Caroline Mathilde bleve senere
Hofdamer hos Enkedronningen og døde som Stiftsdamer i Vallø (i Aarene 1808 og
1814),  Frøken Schmettau havde ogsaa været ansat som Hofdame hos
Arveprindsesse Sophie Frederikke.
***) Lord Suffolks Ord, anførte i en Beretning af 20de Marts 1772 fra det danske
Gesandtskab i London, i Udenrigsministeriets Arkiv.

Side 778
fuldstændiggøre Skildringen, at hun nu ogsaa saa sig ude af Stand til at gjøre det
Mindste for dem, der havde staaet hende nær, og paa hvis Skjæbne hun dog
bestandig kun kunde tænke med Bekymring og Skræk. Lige over for Omgivelser,
hvorfra man forsætlig havde søgt at udelukke dem, hvorfor hun især havde havt
Hengivenhed *), viste hun sig gjerne taus og indesluttet; den 9de Februar melder
Kommandanten paa Kronborg i sit gammeldags Sprog: «og er det sandelig at undre
sig ofver, naar man seer den Contenance her holdes, mens det som derhos er det
sellfsomste er denEenlighed, her søges, thi ingen af Frøknerne taales bestandig om
hende: mens naar hun een eller toe Gange om Dagen taler med den Ene eller
Anden, er alting forbi, og saa amuserer hun sig med Barnet eller med Læsning"**).
Det var den 8.de

*) 1 Geheimeraadinde Linstovs Brev til Priorinden i Vemmetofte af 18de Januar
1772 omtales det, hvorledes man dengang var i Færd med at »bestille« Frøkener til
Kronborg, men ikke vilde have "Trollt "derhen; dette var netop Tilfældet, fordi
denne Hofdame, den een og tyveaarige Frøken Charlotte Amalie Trolle, en Datter af
Kammerherred og Oberst Herluf Trolle til Kiersgaard, havde væiet den af Caroline
Mathildes Hofdamer, som var Dronningen kjærest (Mademoiselle Trolle, celle des
filles d'honneur, que la reine aimait le plus. Reverdil. p. 332). Reverdil fandt hos
hende oprigtig Hengivenhed for Dronningen, og Brasch (Vemmetoftes Histone. 111,
126) har senere bemærket, at «en Nulevende, der har bevaret Erindringen om hende
fra sin Ungdom i Roskilde, skildrer hende ogsaa som en meget værdig Dame i sin
Alderdom»: denne »Nulevende« var den nu afdøde Geheimeraad Tresehow.

**) Generallieutenant Haucts Skrivelse af 9de Februar 1772, i Geheimearkivet. I en
følgende Skrivelse af 13de Februar 1772 melder Hauch, at Dronningen nylig havde
læst »Histoire du Vicomte de Turenne« og nu var i Færd med at læse »Polybe avec
les Commentaires militaires de Toland«, «som jeg vil haabe holder hende noget
længere op, thi ellers faaer hun snart en Ende paa min militairiske Bibliotheque^. I
sine officielle Indberetninger røber Hauch selv ikke den Deeltagelse for
Dronningen, som hans Familie synes at have havt; naar Schitnnings Dagbøger
bemierke, at man havds vaeret meget streng mod Dronningen under Fangenskabet,
fremhæves særlig, at «Hanch havde iagttaget mange ceremonieuse
Forsigtighedsreglor derved».
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Side 779
Marts, at hun saa Grev Thott, Geheimeraad Schach-Ratlau, Baron Juul-Vind og
Generalprokureur, Konferentsraad Stampe fremtræde, for at tage imod hendes
Forklaring*), og efter at den overordentlige, store Ret, der den 16de Marts i
Kjøbenbavn traadte sammen i det kongelige Rentekammers Sal, den 6te April
havde afsagt Skilsmissedommen, blev denne den 6 te April paa Kronborg forkyndt
Dronningen, i Generallieutenant Hauchs Overværelse, af Justitiarius i Hof- og
Stadsßetten, Etatsraad Frederik Horn.

Skilsmisse og arrestation
Efter Struensees fald ved hofrevolutionen den 17. januar 1772 blev Caroline
Mathilde fængslet og eksorteret til Kronborg under stærk bevogtning, mens en
kommission granskede hendes forhold til Struensee. Hun holdt stand indtil han
tilstod - så skrev hun også under på, at hun havde begået ægteskabsbrud, og den 6.
april 1772 blev hun skilt fra kongen.

Egentlig var planen, at hun skulle sendes i eksil på Ålborghus, men da hendes bror,
kong George af England pressede på, blev resultatet, at hun skulle overføres til ét af
hans lande. Den danske stat tilbagebetalte hendes medgift på 40.000 pund, og
englænderne lovede at sørge for hendes underhold. Hun blev overført til Celle i
hertugdømmet Hannover (de engelske konger var hertuger af Hannover), hvor hun
levede sammen med den lille princesse Louise Augusta (la petite Struense) til hun
døde af skarlagensfeber 10. maj 1775 og blev begravet i Mariakirken i Celle.
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Slottet i Celle

Fra Clausen og Rist, "Memoirer og Breve"
Derefter gik vi op paa det fiirkantede Taarn paa Cronborg, lhvor der er en behagelig Udsigt. løvrigt
vare Bygningerne paa Vinduer og i andre Maader meget forfaldne. Det er ubehageligt, naar de, som
skal give Efterretning om en eller anden Mærkværdighed, ei kan give den, men endnu meer, naar
de ere indbildte nok til ei at ville bekiende deres Uvidenhed. Den, som skulde vise os Værelserne
paa Cronborg, var en Søn af Proviant Forvalteren der, hvilken Proviant-Forvalter var bleven General-
Krigs-Kommissair af Titel og kaldte sig Vincentz Otto Bartholin^ men ei vedkiendes af de adelige
Bartholiner.i) Da vi kom til et Malerie, som forestillede en Præst og en Øvrighedsperson, der
overgave en By, sagde han, det var den svenske General Steenhuch, som gav sig til Fange; og
skiøndt vi sagde ham, at dette ei skeete i Christian V's Tid, da Stykket var gjort, forfægtede han dog
sin Satz med Hæftighed. Tilsidst lod han os viide, at han var en Søn af GeneralKrigs-Commissairen,
paa det vi skulde troe ham, thi han saae ellers ud som en Opvarter eller Material-Karl. Vi bleve
noget forlegne derved, siden vi ei vidste om vi kunde byde saadan en Person Penge for hans Umage
med at viise os om; men en af Selskabet, som vi spurgte derom, betog os Frygten, og han tog sin
Ducat rigtigt nok.
Sidst i Junio og først i Julio Antagelig 1779 kom 12 Skibe hjem fra Strat Dawis, som havde
overvintret i Grønland
1) Generalkrigskommissær Vincentz Otto Bartholin (1699-1781) var Slots forvalter paa Kronborg og
Generalbrevpostkommissær.

Magnus Stenbock (1665 - 1717)
1713 blev han omringet sammen med det svenske ekspeditionskorps i fæstningen
Tønning (Slesvig) og måtte kapitulere den 5. maj. Stenbock blev taget til fange og i
1714 sat i fæstningsarrest på Kastellet i København.

Maleri af August Lorensen (1749 - 1828) , Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg Slot
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Forfædre til Lorentz Juhl

Lorentz Juhl
f: 29 februar 1760 i Helsingør
v: 08 juli 1789 i Citadelskirken, København, Danmark
Anenummer: 358

Friderich Juhl
f: 28 marts 1728 i Kronborg Ladegaard
d: 22 oktober 1773 i Kliim
Anenummer: 716

Elisabeth Birgitta Bartholin
f: 22 januar 1736 i Sankt Olai, Helsingør, Lynge-
Kronborg herred, Frederiksborg amt
d: 29 juli 1796 i Ljørslev, Morsø Sønder herred, Thisted
amt
Anenummer: 717

Lorentz Pedersen Juhl
f: 1679
v: 1720
d: 1742 i Kronborg Ladegaard, Tikøb, Kronborg herred,
Frederiksborg amt
Anenummer: 1432

Anna Dorothea Buchwald
f: 28 juni 1702 i Sankt Petri,
København
d: 1738 i Tikøb
Anenummer: 1433

Vincentz Otto Bartholin
f: 10 maj 1699 i Assens
v: 08 oktober 1733 i Helsingør
d: 18 juni 1781 i Sankt Olai, Helsingør,
Lynge-Kronborg herred,
Frederiksborg amt
Anenummer: 1434

Margaretha Catharine Fritz
f: 07 oktober 1715 i Sankt Olai, Helsingør, Lynge-
Kronborg herred, Frederiksborg amt
d: 09 juni 1762 i Sankt Olai, Helsingør, Lynge-Kronborg
herred, Frederiksborg amt
Anenummer: 1435

Fort. s. 53

Fort. s. 54

Fort. s. 55

Fort. s. 56
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 52

Lorentz Pedersen Juhl
f: 1679
v: 1720
d: 1742 i Kronborg Ladegaard, Tikøb, Kronborg herred,
Frederiksborg amt

Peder Juhl
Anenummer: 2864
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 52

Anna Dorothea Buchwald
f: 28 juni 1702 i Sankt Petri,
København
d: 1738 i Tikøb

Johannes Buchwald
f: 07 april 1658 i Meldorf
v: 06 oktober 1689 i Süderhastedt
d: 24 oktober 1738 i København
Anenummer: 2866

Anna Margrethe Buchwald
f: 01 januar 1661/62 i Süderhastedt
d: 21 april 1735 i København
Anenummer: 2867

Fort. s. 57

Fort. s. 58
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 52

Vincentz Otto Bartholin
f: 10 maj 1699 i Assens
v: 08 oktober 1733 i Helsingør
d: 18 juni 1781 i Sankt Olai, Helsingør,
Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg
amt

Berthel Jørgensen
f: 1663 i Assens
v: før 1692
d: 17 februar 1735 i Assens
Anenummer: 2868

Elisabeth Birgithe Wulf
f: omk. 1670
d: 1735
Anenummer: 2869

Jørgen Berthelsen
f: omk. 1643 i Assens
v: 1662
d: 1682 i Assens
Anenummer: 5736

Mette Nielsdatter
f: omk. 1640
d: 1719
Anenummer: 5737

Berthel Jensen
f: omk. 1605 i Assens
v: omk. 1630 i Assens, Danmark
d: omk. 1659 i Assens
Anenummer: 11472

Gedske Carstensdatter Richters
f: omk. 1607 i Flensborg, Slesvig
d: 18 marts 1656/57 i Assens, Båg herred, Odense amt
Anenummer: 11473

Niels Iversen
f: omk. 1605
d: før 1673
Anenummer: 11474

Birgitte Christoffersdatter
f: omk. 1605
d: eft. 1679
Anenummer: 11475
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 52

Margaretha Catharine Fritz
f: 07 oktober 1715 i Sankt Olai, Helsingør, Lynge-
Kronborg herred, Frederiksborg amt
d: 09 juni 1762 i Sankt Olai, Helsingør, Lynge-Kronborg
herred, Frederiksborg amt

Frederik Jacobsen
f: 20 juli 1660 i Sankt Olai, Helsingør
v: 09 juni 1698 i Sankt Olai, Helsingør
d: 10 oktober 1738 i Helsingør
Anenummer: 2870

Elisabeth Farenhusen
f: 14 december 1673 i Sankt Olai, Helsingør
d: i Helsingør
Anenummer: 2871

Jacob Carstensen
f: 01 januar 1622/23 i Helsingør
v: 18 juni 1654 i Helsingør
d: 13 maj 1677 i Helsingør
Anenummer: 5740

Anniche Morians
f: før 1640 i Reval, Estland
d: eft. 1670
Anenummer: 5741

Willum Farenhusen
f: omk. 1620
v: 01 januar 1652/53 i Helsingborg
d: 23 maj 1696 i Helsingør
Anenummer: 5742

Margrethe Johansdatter Ennes
f: omk. 1630
d: 04 marts 1673/74 i Helsingør
Anenummer: 5743

Fort. s. 59

Henrich Morian
f: i Holland ?
v: 01 januar 1632/33 i Reval
d: 23 november 1648 i Kongelf
Anenummer: 11482

Anna Schilsers
d: 01 januar 1652/53 i Oslo
Anenummer: 11483

Hermand Farenhusen
f: omk. 1590
Anenummer: 11484

Johan Ennes
f: 1600 i Skotland
v: omk. 1630
d: 1658 i Helsingør
Anenummer: 11486

Catharina Hoffmann
f: omk. 1605
d: 09 oktober 1678 i Helsingør
Anenummer: 11487
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 54

Johannes Buchwald
f: 07 april 1658 i Meldorf
v: 06 oktober 1689 i Süderhastedt
d: 24 oktober 1738 i København

Ditlev Buchwald
d: 01 februar 1667/68 i Meldorf
Anenummer: 5732

Magdalene Boye
d: 01 februar 1667/68 i Meldorf
Anenummer: 5733

[1] Wolf Buchwald
d: omk. 1659 i Süderhastedt
Anenummer: 11464

[2] Anna NN
d: april 1661 i Süderhastedt
Anenummer: 11465

Johan Boye
Anenummer: 11466
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Forfædre til Lorentz Juhl

Fort. s. 54

Anna Margrethe Buchwald
f: 01 januar 1661/62 i Süderhastedt
d: 21 april 1735 i København

Balthazar Hans Buchwald
f: før 1639
v: 01 januar 1660/61
d: 20 januar 1713 i Kongens Lyngby,
Sokkelund herred, Københavns amt
Anenummer: 5734

Cathrine Margrethe Hutwalker
f: 1645 i Brunsbüttel
d: 1700 i Süderhastedt
Anenummer: 5735

[1] Wolf Buchwald
d: omk. 1659 i Süderhastedt
Anenummer: 11468

[2] Anna NN
d: april 1661 i Süderhastedt
Anenummer: 11469

Johan Hutwalker
Anenummer: 11470
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Bussemanden Balster Hans eller Baltazar Hans Buchwald.

Vi er vist mange, hvis aner spreder sig til andre dele af Riget, nogle til Norge, nogle
til Sverige, nogle til Slesvig og nogle til Holsten. Jeg vil i det følgende fortælle om
aner, som kommer fra Ditmarsken, en meget speciel del af Holsten. Den lokale
befolkning skal efter Köhler (note 1.)omtale det sagn, at Balster Hans vandrer på
egnen som spøgelse, som Den Store Bastian eller bussemand; han kan komme efter
uartige børn og straffe dem, ja det siges endda at han skal have begået selvmord,
eftersom han intetsteds kan findes noteret for at være begravet. Vandrerhistorier om
onde adelige findes fra mange egne af landet og denne er et særlig hårrejsende
eksempel, men spøgelser på slotte er velkendte. Hvordan er så de slægtshistoriske
fakta.

Balthazar Hans Buchwald.

Det siges, at adel er en sjældenhed i Ditmarsken. I denne gamle frisiske bondefristat
kom adel først til efter den endelige erobring i 1559 ved Frederik den 2. og hans
broder. De delte landet imellem sig, så den sydlige del tilhørte kongen, og den
nordlige tilhørte hertugen. Adelige fra Holsten erhvervede gods i Ditmarsken. I
praksis stødte disse adelige på mange vanskeligheder med den lokale øvrighed og
de fastboende, som intet kendte til feudale regler eller adelige friheder. Det gælder
også for de to godser Kleinhastedt i Kirchenspiel Süderhastedt (kirkesogn) og
Friederichshof i Kirchenspiel Eddelak (note 2).

Lütkenhastedt (på plattysk) var længe i Ranzauernes besiddelse, bl.a. den kendte
Heinrich Ranzau til Breitenburg. Sener var det så Ahlefeldterne på Steinburg. Efter
krigens ødelæggelser mistede Ditlev Ranzau lysten til at besvære sig med godset i
Ditmarsken og han forpagtede det derfor med kongelig tilladelse til Wulf von
Buchwald i 1630 (note 3).

Ifølge Danmarks Adels Aarbog 1913 er denne slægt ”uægte von adel”. Det uægte
består i at det vigtige afiliationsbevis ikke lader sig dokumentere. I de efterladte
dokumenter benyttes slægten Buchwalds våben i alle segl (Rigsarkivets samling af
segl).

Wulf von Buchwald kan allerede påvises på egnen i 1625, hvor han køber sit hus i
Burg, for øvrigt var det i nærheden af officeren Johann Boje, der senere blev
forpagter af Friederishof. Den 10. marts 1631 skænkede ”der edle, ehernfeste” Wulf
von Buchwald til kirken i Süderhastedt ”aus gutem Herzen freiwillig” 50 mark.
Efter tronskiftet i 1648 bekræfter Frederik den 3. Forpagtningen (note 4). Omkring
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1660 blev han som en storherre gravsat i kirken. Hans enke, Anna von Buchwald
blev ligeledes gravsat der den 18. april 1661 ”bei gehaltener visitation” (note 5).

Ægteparret havde tre sønner, vi kender navnet på to. Den ældste var Detlev, som
døde i 1668 i Meldorf, far til lægen Johannes de Buchwald. Den yngste var Balthasar
Hans, i folkemunde kaldet Balster Hans; det er ham, historien drejer sig om.
Allerede 1660 havde Balthazar Hans von Buchwald overtaget forpagtningen af
Lütkenhastedt med kongelig tilladelse (note 5). Stedet var en ruin efter svenskernes
besøg i 1658-59, men Balthazar Hans von Buchwald arbejdede hårdt for at sætte
alting i stand og måtte strides om rettigheder og grænser med de tilgrænsende
bønder. Den omfattende papirkrig med landfoged og sognefoged op til overretten i
Glückstadt giver indtryk af en bøs og besværlig mand med gode evner til at
argumentere. Gården nedbrændte i 1675 ”durch böse Menschenhand”, men
Balthazar Hans von Buchwald lod sig ikke standse. En udførlig jordebog fra 1680
opregner og dokumentere en stor del af egnens ejendomme. I samme år blev
Balthazar Hans von Buchwald udnævnt til kongelig overførster (Skovrider). I 1677
køber han så godset for 4300 rigsdaler med nedslag på 1800 rigsdaler for at have
genopført bygningerne efter branden. Kongen bekræfter og 1678 bliver kontrakten
udfærdiget. 1694 sælger Balthazar Hans von Buchwald godset for 8200 rigsdaler til
Landschaft Süderditmarschen. Han er nu selv en gammel mand. På samme måde
har Landschaft Süderditmarschen købt Friederichshof i 1686 og 1687. Så nu er
adelen væk ”weil die Ditmarschen keine Edelleut unter sich leiden wollten”.

Hvad går denne lange indledning ud på ? Slægtsforskere vil helst starte med Adam
og Eva, måske kun med Gorm den Gamle, men helst med en lang indledning, så
børne-børnene er faldet i søvn inden pointen nås. Her er det for at nå frem til
Cathrine Margrethe Hudtwalcher, den elskede, som blev gift med Balster Hans,
eller nærmere Balthazar Hans Buchwald. Og så må slægtsforskeren igen komme
med en lang indledning om, hvem denne Cathrine Margrethe Hudtwalcher er.

Kæresteparret.

Langt om længe når vi frem til historiens kerne. Læseren har længe styret sin
tålmodighed og skal nu belønnes. Köhler (note 1) har skrevet i sin historie om
Balthazar Hans von Buchwald: ”Er scheint ein recht wilder Ritter gewesen zu sein.
Von seiner geringen Friedseligkeit zeugen seine andauernden Streitigkeiten mit
allen Nachbarn. Und wenn ihn die Dithmarschen später als böser Geist umgehen
liessen, so beweist auch das, ein wie übles andenken er bei seinen Mitmenschen
erworben hatte. Zu diesem Charakterbild passt endlich noch die Nachricht, dass er
sich 1661, offenbahr ohne Wissen der Eltern, heimlich durch einen früheren
Feldprediger mit der 15- bis 16-jährigen Tochter Katharina Margaretha des Kapitäns
Hudtwalker trauen liess”.

På dansk: Til dette karakterbillede passer det godt nok, at han i 1661 åbenbart uden
forældrenes viden hemmeligt ved en afdanket feltpræst lod sig vie til den 15-16-
årige Katharina Margareta datter af kaptajn Hudtwalker.

En bortført brud, tilmed en mindreårig. Og uden forældrenes samtykke !
Slægtsforskeren må tie, for kun fantasien kan berette om, hvordan det gik. Men
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nogle fakta kan dog bidrage.

Ditmarsken (tysk Dithmarschen) er en tysk kreds (amt) i delstaten Slesvig-Holsten er
afgrænset af Elben <http://da.wikipedia.org/wiki/Elben> i syd, Kielerkanalen og Elben i nord

samt Nordsøen mod vest. Hovedbyen er Heide. Ditmarsken er præget af marsklandskabet,
som udgør den vestlige halvdel af området ud mod Nordsøen.

Ditmarskens våben.
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Kaptajn Johann Hutwalker.

Under Trediveårskrigen 1618 - 1648 har en kaptajn Hutwalker i længere tid stået i
tjeneste hos kongen af Danmark. I 1638 truede kejserlige tropper med at trænge ind
i Holsten. Kong Christian den 4de lod derfor nogle tropper ”Uthschuss uth
Jüthlandt, Holstein und Dithmarschen” optage kvarter i området. Fra Michaelis
1638 til Påske 1640 er der i den sydlige del af Ditmarsken stationeret to kompagnier
fodfolk, navngivet efter deres chef Begker (Becker) og Hoetwalker. I ugen efter
påske 1640 bliver begge kompagnier flyttet til Glückstadt. En betydelig skat betales
til de kejserlige tropper som kompensation for plyndring. Alt ånder fred til 1643.

I december 1643 bryder den svenske feltmarskal Torstenson ind i Holsten. Hermed
begynder den anden halvde

l af krigen i Holsten kaldet Schwedische Krieg 1643 - 45. Om Hoetwalker berettes, at
han i midten af december 1643 med 150 krigskarle og nogle kanoner flyttes til
fæstningen Krempe nordøst for Glückstadt for at forstærke den. Den 19. februar
blev han med 200 mand sendt ud i Wilster marsken for at besætte den (note 6). Med
freden i Brømsebro den 13. august 1645 er deltagelsen i Trediveårskrigen slut for
Danmark-Norge og Hertugdømmerne. Alle parter har haft svære tab og Slesvig-
Holsten endnu engang i særdeleshed. Nu gælder det at bringe store summer til
veje, så de hvervede tropper kan afdankes. Til de afdankede officerer hører også
kaptajn Hudtwalker. Hans fælle Becker er den 29. januar 1644 befordret til major.
Hvad gør en afdanket kaptajn når krigshåndværket ikke længere er attraktivt og
ikke længere kan tjene til føden ? Når man tilmed er bondefødt og ikke særlig egnet
til krigshåndværket ? Som det er sket så mange gange før i historien. Han slår sig
ned på egnen. Der er vel også en klat penge til overs. Han har vel også truffet
passende partier som han kunne starte en familie med i disse frugtbare marskegne.
Der står naturligvis ikke noget om dette i arkiverne, men vi finder i Rechnungsbuch
des viertels Brunsbüttel i året 1646 at Herr Capitain Huedtwalker med 4 mark
betaler Einfahrengeld (fæste). Det må være den samme person, navnet er så
sjældent og passer så godt. Desværre var der ikke så fredeligt. Under krigen med
Sverige 1658-60, Polackenkriege i Slesvig-Holsten, blev byen grundigt plyndret.

For resten optræder kaptajn Johann Huedtwalker igen i 1661-74 under Brunsbüttel
med en lille stykke land på 8 Morgen og 6 Scheffeln.

Slægtsforskeren kan berette at han (forfatteren til denne artikel) kender fire børn af
Baltazar Hans von Buchwald og Katharina Margareta Hutwalker:

Anna Margrethe Buchwald, født 1662, og gift 6. oktober 1689 i Süderhastedt med
fætteren, lægen Johannes de Buchwald.

Catharina Buchwald, gift med major Johan Heinrich von Bippen, død før 1698.

Ditlev Buchwald, født omkring 1667, og gift med Christine Güldensparre, ejer af
Ørholm Krudtmølle, død 6. oktober 1735 Ollerup, Sunds herred, Svendborg amt.

Wulf Ernst Buchwald, død efter 1698.
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Slut i Ditmarsken.

Balthazar Hans von Buchwald sælger som nævnt godset, men fortsætter en tid som
forpagter. I Süderhastedt kirkes visitationsprotokol anføres år 1700 at han har betalt
60 mark ”wegen seiner Frau Liebsten Begrabnis” ”nachdem sie mit ihrem
nachlebenden Ehemann fast vierzig Jahre in der Ehe gelebet”

Resten er sagn. Köhler skriver: ”Befolkningen lod ham efter døden vandre som
spøgelse. Han fortsætter med at tilføje dem ondt. Det fortælles, at han på den
mindre gård som blev aflægger af den store i Lütchenhastedt og blev ejet af August
Friederich Köhler hele tiden rev hanebjælkerne ud, lige meget hvor omhyggeligt
man satte dem fast. På den samme tid sagde man til uartige børn, at Balster Hans
kommer og henter dem eller straffer dem”. Ja, det hviskes endda, at han skal være
død ved selvmord. Befolkningen i Ditmarsken kan ikke lide adel eller dem, der
spiller adelige.

Slægtshistorikeren spinder en ende.

Som så ofte før må slægtshistorikeren skuffe traditionen. Der er absolut intet, der
kan begrunde, at Balthazar Hans von Buchwald skulle være spøgelse og
bussemand, eller skulle have begået selvmord. Men Ditmarsken tilhørte kongeriget
og mange arkivalier findes i Rigsarkivet, som netop er RIGS. Det gælder også for
Balthazar Hans von Buchwald. Der er et smukt kongeligt konfirmeret testamente,
skrevet af ham selv og dateret 2. april 1698 og kongeligt konfirmeret 15. august 1701
(note 7). I Kronens Skøder kan man se at han i 1700 køber gods i Lundtofte og
Ørholm Krudtmølle. Han er flyttet til København til børn og børnebørn. Den 20.
januar 1712 begraves han kristelig på Kongens Lyngby kirkegård. Heldigvis en
lykkelig udgang, selv om Ørholm Krudtmølle sprang i luften i 1724. Men det er en
anden historie.

note 1: Köhler Die Geschichte Kleinhastedts. Jahbuch des Vereinigung für ditmarschishe Landeskunde, bind 3 (Heide 1919)
side 17-56.

note 2; Hans Detlefs af Neocorus Bind 2 side 428. Heider Nytryk.

note 3, Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Patenten 1630-31, side 76b, Glückstadt 31. maj 1630.

note 4, Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Patenten 1648-49, side 36a, Flensborg 8. oktober 1648.

note 5, ”Sancti Laurentii Register” i Pastoralarkivet for Süderhastedt, blad 5b og 6a).

note 6, Detlefsen, Geschichte des holsteinishen Elbmarschen, Glückstadt 1891-92 Bind 2 side 220, 222.

note 7, Rigsarkivet, Sjællandske registre 187/1701.

Jeg takker desuden Wilhelm Johnsen for en inspirerende artikel om emnet i Ditmarschen, Neue Folge, Heide (1954-59)

Flemming Kobberøe Skov
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Her er såkaldt anetab eller kollaps af anetræet, fordi fætter og kusine gifter sig.
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Indeks over personer

A
Agathe -

Uden navn:  9, 14, 15
Andersen -

Dagny Christine:  43
Johanne Marie:  40

B
Bang -

Jørgen Pedersen:  12, 35
Poul Jørgensen:  35

Bartholin -
Christian Ulrich:  10, 11, 37
Christiane Ulriche:  37
Ditlev:  38
Elisabeth Birgitta:  38, 52
Elsebe Margrethe:  10, 37
Fredericha Sophia:  38
Jørgen:  11, 37
Melzer:  38
Sophie Amalie:  38
Sophie Christina:  11, 37
Vincentz Otto (Alias: Berthilsen):

6, 10, 11, 38, 52
Berg -

Christine Dorothea:  37
Norsk postmester Hans Nielsen:

11, 37
Margrethe Elisabeth:  37

Berthelsdatter -
Anna:  12, 35
Anne Marikke:  12, 35
Mette:  12, 35

Berthelsen -
Borger i Assens Jørgen:  6, 10-12,

35, 55
Berthilsen -

(navn: Vincentz Otto Bartholin):
6, 10, 11, 38, 52

Beyer -
Catharina:  14, 33
Georg:  14, 34

Blix -
Karen Eriksdatter:  33

Blå -
(navn: Ditmar von Gatmer):  19

Bohle" -
Jeppe "Auf der:  16, 18

Boye -
Johan:  57
Magdalene:  57

Brodersen -
Cathrine:  15

Brogård -
Inger Marie:  42

Brygger -
Carsten Jacobsen:  56

Buchwald -
Anna Dorothea:  52
Anna Margrethe:  54
Balthazar Hans:  58
Ditlev:  57
Johannes:  54
Wolf:  57, 58

C
Carlsen -

(navn: Peder Christian Boje
Levin):  40

Carstensen -
Jacob:  56

Catharina -
Uden navn:  14-16

Christensen -
Alfred Christian:  43
Inger:  43

Christoffersdatter -
Birgitte:  6, 11, 12, 55

E
Eisenberg -

Elias:  13, 33
Ennes -

Johan:  56
Margrethe Johansdatter:  56

F
Falch -

Margrete Pettersdatter:  33
Farenhusen -

Elisabeth:  10, 56
Hermand:  56
Willum:  56

Frandsen -
Petrine Kristine:  42

Freese -
Claus:  15
Diderik:  16
Harcke:  15
Henrik:  15-19
fribonde Ingken Vedders:  8, 13-

16
Marine:  8, 12-15, 33
Otte:  16
Vedder Inggkensen:  15
væbner Wendt:  14-17

Friis -
Christiane Margrethe:  42
Jesse:  16, 18, 20

Fritz -
Margaretha Catharine:  10, 11, 38,

52

G
Gårssing -

Niels Snæver:  44

H
Hansen -

Jesper:  33
Karl:  45
Richard:  33

Haysen -
Borgmester i Flensborg Magnus:

16, 18
Rickard:  8, 13-15

Hoffmann -
Catharina:  56

Hutwalker -
Cathrine Margrethe:  58
Johan:  58

Hvas -
Mette Lauridsdatter:  19

I
Ibsen -

Maren Andrea:  43
Inghe -

Uden navn:  8, 13-15
Ipsdatter -

Karen:  56
Iversen -

Rådmand i Assens Niels:  6, 11,
12, 55

J
Jacobsen -

Frederik:  10, 56
Jensdatter -

Marie:  40
Jensen -

Borgmester i Assens Berthel:  6,
11, 12, 35, 55

Clara Mariane Ørskov:  44
Eyvind:  45

Jeppeson -
Paye:  15, 16, 18

Jespersdatter -
Inger:  40

Johansdatter -
Marie Kirstine:  40

Johansen -
Johanne Marie:  40

Juel -
Elsabe Pedersdatter:  15-19
Iver Jensen:  19
nn:  19
nn2:  19
væbner. Peder:  16, 18-20
Thomas:  19
Troels:  19

Juhl -
Baltazar Johan:  39
Carl Friederich:  38
Charlotte:  38
Charlotte Sophia:  39
Frederike Louise:  38
Friderich:  38, 52
Lorentz:  38, 52
Lorentz Pedersen:  52
Lorentzine:  38
Maria Magdalene:  38
Otto Carl:  39
Peder:  53

Jørgensdatter -
Birgitte:  11, 35
Birgitte:  11, 36
Gedske:  11, 35
Maritske:  11, 36

Jørgensen -
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Anders:  11, 36
herredsfoged, Båg herred Berthel

(Alias: Postmester):  6, 10,
11, 35, 55

Jørgen:  11, 35
Jørgen:  11, 35
Mourtis:  35
Niels:  11, 35
Steen:  11, 36
Valborg Laurine:  44

K
Knudsen -

Peder:  10, 37
Kobberø -

Christen Christensen:  43
Christoffer Lykke:  41, 43
Gudmund Ibsen:  43
Inger Kirstine (Stine):  43
Inger Marie:  41
Jens Christensen:  41
mejerist Niels Mortensen:  43
Signe Ibsen:  41, 43

Kobberøe -
Jens Christensen:  41

Korsgaard -
Uden navn:  41

Krabbe -
Berete Bentsdatter:  16

Kreyberg -
Anne Sophie:  37

Kristensen -
Erling Thorkild:  45

Krok -
Sivert:  19

Krummedige -
Anne:  20
Elsebe:  20
Erik:  20
Johan:  20
Mette Segebodsdatter:  16, 18-20
væbner. Segebod Johansen:  18,

20
Krumpen -

Jørgen Pedersen:  19
Marine:  15, 17, 19
NN:  19, 21
Peder:  17, 19, 21

Købmand -
(navn: Carsten Rickertsen):  8, 12-

15, 33

L
Lemstad -

Viggo:  42
Levin -

Carl Christoffer Pedersen:  40
Elisabeth Birgitte:  40
Frederik Juul:  39
Frederikke Lovise:  40
Gunhild Marie:  40
Johan Frederich Pedersen:  39
Lise:  40
Lorentz Christian:  39
Peder Christian Boje (Alias:

Carlsen):  40
Limbek -

Elsa:  19
Linde -

Edel Peder Lauritsensdatter
Saltensee af:  20

Lykke -
Laura Kathrine:  43
Nielsine Marie:  41

Løgismose -
NN Ingilsdatter Revel:  18-20

M
Madsdatter -

Kirsten:  40
Madsen -

Ottilie Lysgård:  42
Magnusdatter -

Frouwe:  15, 16, 18
Matthiasdatter -

Ingeborg:  33
Mecklenborg -

Olaus:  14, 34
Melsing -

Sophia Amalie Melzersdatter:  10,
11, 38

Monrad -
Peder Ephraim:  37

Morian -
Henrich:  56

Morians -
Anniche:  56

Mortensen -
Jens Peter Valdemar:  44

Myndel -
Folmer:  20
Hans:  19, 20
Hans:  17, 19, 20
Hans:  15, 17, 19
Hans Hansen:  17
Mette Hansdatter:  14-17

N
Nielsdatter -

Mette:  6, 10-12, 35, 55
Nielsen -

Astrid Emilie:  43
Claus:  21
Ella Minna:  42
Kristine:  42
Thøger Christian:  44
Vogn:  18-20

Nigels -
Bodil:  19

Nigelsen -
(navn: Anna Petersdatter):  9, 12,

14, 15
Peter:  9, 14, 15

NN -
Uden navn:  44
Anna:  57, 58

O
Olufsdatter -

Sophie:  21

P

Paysen -
Haying:  14-16

Pedersdatter -
Anne Giertrud:  37
Maren:  40

Pedersen -
Ane Marie:  40
Anine:  42
Anna Kristine:  44
Bartholomæus:  37
Else Kirstine Helene Margrethe:

44
Henning Richardt Angelius:  44
Inger Marie:  41
Ingvard:  42
Jens Christian:  41
Jens Peter:  42
Karen Marie:  40
Lene Margrethe:  41
Peder Møller:  42

Pennow -
Inger Hermansdatter:  20

Peters -
Maria:  13, 33

Petersdatter -
Anna (Alias: Nigelsen):  9, 12, 14,

15
Petersen -

Ane Marie:  40
Post -

Heinrich Petersen:  13
Mariche Petersdatter:  7, 11-13,

35
Peter:  7, 12-14

Postmester -
(navn: Berthel Jørgensen):  6, 10,

11, 35, 55

R
Ralby -

Jens Christian:  42
Revel -

Ingil:  19
Richerts -

Margethe:  12, 33
Richertsen -

Andreas:  12, 33
Orlogskaptajn Carsten:  7, 11-13,

35
Jürgen:  12, 35

Richters -
Gedske Carstensdatter:  6, 11, 12,

35, 55
Rickertsen -

Borgmester i Flensborg Carsten
(Alias: Købmand):  8, 12-
15, 33

Rådmand Carsten:  14, 33
Datter:  13, 33
Hans:  33
Karen:  14, 33
Magdalene:  14, 34
Margaretha:  14, 34
Paul:  13, 33
Rådmand Peter:  13, 33
Petersen Rickert:  33
Borger i Flensborg Richert:  7, 12,

14, 33
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Rickertsens -
Nn:  33

Rytze -
Ann Pedersdatter:  20

S
Sakstrup -

Knud:  21
NN:  17, 19, 21
Ove:  19, 21

Schilsers -
Anna:  56

Schwelund -
Martin:  9, 12, 14, 15

Schwelundt -
Anna:  7, 12-14

Schwermann -
til Bonderup og Espe Johan

Ludvig:  11, 37
Thomas Hans:  37

Seeblad -
Rådmand i Odense Knud

Jørgensen:  14, 33
Sested -

Hartvig Ottosen:  20
Skov -

Anna Kobberø:  45
Dorthea Kobberø:  45
Inger Marie Kobberø:  45
Jens Kobberøe:  43
Jens Kristian Kobberøe:  43
Mette Kobberø:  45
Poul:  43

Skram -
Cecilie Pedersdatter:  18, 20
væbner. Peder:  20

Skrædder -
Melzer Pedersen:  10

Søndergaard -
Niels Christian:  41

u
ukendt -

Uden navn:  16, 18
Understrup -

Fridda:  43

V
Vognsen -

til Tveden Niels:  20
Voigt -

Peter:  38
von Gatmer -

Ditmar (Alias: Blå):  19
von Reinhausen -

Gesche:  7, 12, 14, 33
von Würtzen -

Charlotte:  38

W
Winther -

Mette Christine:  10, 37
Wulf -

Elisabeth Birgithe:  6, 10, 11, 35,
55


