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Den ulykkelige dronning Caroline Mathildes 
sidste leveår 1772-75
A f
Harald Jørgensen

1. Dronningen fjernes fra Christiansborg slot
Som så mange gange før var der arrangeret et m askebal i hofteatret om afte
nen d. 16. jan . 1772. I den anledning havde Caroline M athilde ladet dække 
op til taffel i det såkaldte »hvide gem ak«.1 I taflet deltog foruden kongepar
ret en mindre, udsøgt kreds a f personer, der stod hende nær, bl.a. greverne 
Struensee og Enevold Brandt. Da m åltidet var endt, begav det glade selskab 
sig fra dronningens værelser over til hofteatret, hvor m an i de følgende tim er 
nød dansen og det selskabelige samvær. Ballet sluttede over m idnat, og del
tagerne begav sig til deres private gemakker på slottet. Alt åndede ro og 
fred. Kun få vidste, hvad der forestod.

Der skal ikke i denne forbindelse gives en detaljeret skildring af forhisto
rien til sammensværgelsen mod Struensee og Dronning Caroline M athilde. 
De begivenheder, som i de tidlige m orgentim er udspilledes på slottet, er i og 
for sig spændende nok, og det samme gælder baggrunden for dem .2 De er 
imidlertid ofte skildret. H er skal blot antydes, at en sammensværgelse var 
blevet dannet med det formål at styrte den hidtil almægtige kabinetsm ini
ster J . F. Struensee og den kreds, der samledes om kring ham, herunder også 
dronningen, der ved sin nære tilknytning til kongen kunne lægge sin indfly
delse i vægtskålen til støtte for sin ven og elsker. De sam m ensvorne havde 
hver deres personlige grunde til at medvirke til at styrte Struensee, men det 
fælles og overordnede mål med revolten var at tilintetgøre det anslag mod 
kongens person og mod kongehuset, som man var overbevist om, var d ron
ningens og Struensees endelige mål. M an havde derfor ikke haft vanskelig
hed ved at få enkedronning Juliane M arie og hendes søn arveprins Frederik, 
der havde særlige grund til at frygte eventuelle p laner fra Struensees og 
dronningens side, til at stille sig i spidsen og herved kaste et vist legitim ite
tens slør over anslaget. Deres aktive deltagelse bestod først og frem mest i at 
sikre sig kongens person og få ham til at underskrive de dokum enter, som 
muliggjorde en arrestation af Struensee m. fl., og at sikre sig dronningens 
person og herved hindre, at hun kunne få kongen til at ændre sine befalin-
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ger. De sam m ensvorne havde naturligvis sørget for, at de officerer, som 
havde ansvaret for slottets bevogtning den skæbnesvangre nat, var pålide
lige. General H. H. Eickstedts dragoner bevogtede de ydre adgange til slot
tet, og den indre vagt var overtaget af det Falsterske regiment under ledelse 
a f oberst Ludvig v. Køller-Banner.

Om kring kl. 4 om morgenen lod man kongen vække. Enkedronningen og 
hendes søn sam t de m edfølgende officerer trådte ind i kongens sovegemak 
og fik ham til at underskrive de dokum enter, som muliggjorde arrestationen 
af greverne Struensee, Brandt m.fl. Efter at kongen var blevet klædt på, blev 
han ført op i etagen ovenover, hvor enkedronningen og arveprins Frederik 
havde deres gemakker. Ingen uvedkommende havde her mulighed for at få 
kontakt med ham, og heroppe fra kunne man i ro og mag foretage det videre 
fornødne. I m ellem tiden havde man fået arresteret Struensee og Brandt 
sam t de andre personer, som man anså for deres nærmeste fortrolige og 
støtter. A rrestationerne foregik uden større vanskelighed. Overrumplingen 
var total, og de arresterede lod sig bortføre fra slottet og føre til kastellet. 
Tilsyneladende kom det ingen a f  de im plicerede overraskende. Grev Brandt 
havde i hvert fald flere gange -  om end i spøg -  antydet, at deres tid nok 
snart var omme.

Den første og afgørende fase i revolten var herm ed afviklet, og man kunne 
gå i gang med det næste slag: at sikre sig dronningens person. Kongen fik 
besked om at udfærdige det fornødne dokum ent, som udfærdiget på fransk, 
lyder i dansk oversættelse: »Jeg har fundet det rigtigst at sende Dem til 
Kronborg, da Deres Opførsel nøder mig dertil. Det gør mig meget ondt; 
men det er ikke min Skyld; jeg  ønsker Dem, at De maa føle en oprigtig An
ger«.3 Det var overladt rigsgreve Carl Schack Rantzau, der længe havde til
hørt Struensees og Caroline M athildes kreds, men på det sidste havde truk
ket sig tilbage fra dem, at give dronningen m eddelelse om hendes forvisning 
til Kronborg. H enad kl. 7 om m orgenen befalede grev Rantzau kammerjom
fru Ahrensbach at vække dronningen og gøre hende bekendt med indholdet 
af den kgl. ordre.

Siden indflytningen fra Frederiksberg slot i begyndelsen afjanuar måned 
havde dronningen taget sit nyindrettede sovegemak i gennemgangsbygnin
gen mellem slottet og kirken i besiddelse, og Struensee havde faet indrettet 
sit soveværelse i stueetagen nedenunder.4 En bekvem trappe var blevet op
ført, som m uliggjorde en forholdsvis ugenert kommunikation mellem par
ret. Struensees arrestation var åbenbart foregået så stilfærdigt, at dronnin
gen in tet havde hørt. Da hun nu brutalt blev vækket a f kammerjomfruen, var 
hendes overraskelse og bestyrtelse fuldkommen. Hun sprang ud af sengen, 
kylede kongens ordre i hovedet på Schack Rantzau og styrtede ned ad trap
pen for at træffe Struensee. H ernede tra f hun kun nogle soldater og grevens
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D ronning C aroline M ath ilde  (1751-75) i hendes velm agtsdage. På b ryste t bæ rer hun  et eksem 
plar a f  den a f  hende i 1771 indstiftede  C aro line  M ath ilde-o rden , d er kun blev tilde lt hendes a ller
næ rm este om gangsfæ ller. O rd en en  er p rydet m ed et k ronet M. M aleri a f je n s ju e l  1771 på slo tte t 
i Celle.
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kam m ertjener, der m eddelte hende, at hans herre var blevet arresteret og 
ført bort. Dronningen vendte herefter tilbage til sin egen etage og forlangte 
at komme til at tale med kongen. Dette blev afvist. Hun tog stærkt på veje, 
men indså om sider, at spillet var tabt, og at hun m åtte bøje sig for det uund
gåelige. Hun lod sig klæde på, delvis i soldaternes nærværelse, og erklærede, 
at hun ville have sine børn med sig. Kronprins Frederik havde sine værelser 
på samme etage som m oderen, m edens den lille prinsesse stadigt blev am
met og formodentlig har været anbragt i dronningens um iddelbare nærhed. 
For at berolige hende, tilkaldte m an udenrigsm inister A. S. v. d. Osten, der 
lovede at fremføre hendes ønsker om børnene for kongen. Han kunne dog 
kun meddele tilbage, at hun ikke kunne få kronprinsen med, men nok den 
lille prinsesse. Om  dronningen har vækket sin lille 4-årige søn og taget af
sked med ham, vides ikke. Han fik aldrig mere sin m oder at se.

Hvorfor valgte de sam m ensvorne Kronborg som dronningens forvis
ningssted? Afgørende har formodentlig været, at her kunne man holde 
dronningen i absolut isolation og hindre enhver kommunikation mellem 
hende og omverdenen. Det kan endvidere have haft betydning for valget, at 
m an i fæstningens kom m andant m ente at have en officer, som man i enhver 
henseende kunne stole på. Som kom m andant sad på Kronborg generalløjt
nant Andreas Hauch, en 64-årig officer med en lang og ganske fortjenstfuld 
militær karriere bag sig. H an var desuden kendt som afgjort m odstander af 
Struensees kabinetsstyre. I sine yngre år havde han deltaget i flere euro
pæiske krige. Senere havde han gjort tjeneste indenfor den danske militære 
centraladm inistration og havde vist en vis sympati for en m odernisering af 
det gammeldags danske militærvæsen. I denne stilling må han have haft sin 
gang i de øverste hofkredse og har desuden haft m ulighed for at gøre adskil
lige vigtige bekendtskaber. Han var således en nær ven af udenrigsm inister 
v.d. O sten, og denne kan naturligvis også have lagt sin indflydelse i vægtskå
len, da man skulle bestem m e dronningens foreløbige opholdssted. Det var 
også v.d. O sten, der modtog såvel Hauchs som overhofmester Holsteins tal
rige rapporter fra dronningens ophold på Kronborg, og som udvirkede de 
fornødne kgl. resolutioner, som opholdet gav anledning til.

Fra den bevægede nat er foruden det før nævnte brev til dronningen også 
bevaret to egenhændigt skrevne kgl. ordrer.5 Kongen har åbenbart rystet på 
hånden, da han skulle forsegle det ene af brevene. Dokum entet fremtræder 
stadig med en m indre lakklat ved siden af hovedseglet. I det hele taget bærer 
udformningen præg af, at alt er foretaget i stor hast og under en vis nervøsi
tet. O rdrerne er stilet til hofintendant Wilh. T heodor W egener (1724—92), 
og den ene befaler ham at fremskaffe en vogn, som kan føre dronningen til 
Kronborg. Den anden giver besked om, at den 23-årige hofdame Frederikke 
Louise Møsting, der senere blev hofdame hos kronprinsesse Marie, skulle
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Enkedronning Ju lian e  M arie (1729-96) m ed et m aleri a f  sønnen arveprins F rederik  (1753-1805). 
Ved deres personlige m edvirken i sta tsom væ ltn ingen  i ja n u a r  1772 kastede de et leg itim ite tens 
slør over de begivenheder, som  førte til d ro n n in g  C aro line M ath ildes fængsling. M aleri a f jo n  G. 
Zesinis. K rederiksborgm useet.
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følge med i vognen til Kronborg, foruden kammerjomfru Ahrensbach og en 
goldamme med den lille prinsesse. Som eskorte havde man valgt en deling 
ryttere under kom m ando af m ajor ved det sjællandske dragonregiment 
Joachim  M. H. Castenskiold. Der har formodentlig ikke været tid til at m ed
give m ajoren en skriftlig instruks, en sådan kendes i hvert fald ikke. Man har 
nok nøjedes med m undtligt at instruere ham om, hvad han skulle meddele 
Kronborgs kom m andant.

Inden afrejsen kunne finde sted, var klokken blevet mellem 8 og 9, og først 
da kunne den rekvirerede vogn forlade Christiansborg.6 Man valgte at køre 
over Storm broen og Stormgade og langs med Volden hen til Nørreport. 
Man ønskede ikke at vække opsigt ved at bruge den direkte vej gennem de 
centrale bydele. I vognen sad på det ene sæde dronningen og hofdamen, og 
overfor goldam m en med den lille prinsesse sam t m ajor Castenskiold. 
Eskorten lededes af en løjtnant og en vagtm ester, alle med dragne sabler. 
Efter at have forladt hovedstaden gennem N ørreport fulgte man vejen over 
Hørsholm til Helsingør, som man nåede kl. ca. 12 efter en meget forceret 
køretur. Meget tyder på, at ikke alle dragoner havde kunnet gennemføre det 
strenge og forcerede ridt. Det var nemlig bitterligt koldt, ca. 9 graders frost. 
Der skal have været 24 menige dragoner, da man red ud af Nørreport. Kun 
18 nåede Helsingør, hvor der blev tildelt dem ekstraforplejning på grund af 
den hårde tørn. Eskorten vendte samme aften tilbage til København. Ud på 
efterm iddagen ankom jom fru Ahrensbach og de to kgl. lakajer Lund og 
Grøn, og om aftenen kom endnu en kgl. vogn med dronningens seng og øv
rige fornødenheder. Denne transport lededes a f kammerlakaj Unger fra 
dronningens egen hofstat. T idligt næste morgen ind traf yderligere kgl. tran
sporter, som m edbragte, hvad der behøvedes til dronningens forplejning fra 
sølvkammeret, konditoriet, vinkælderen og køkkenet.

2. Dronningen på Kronborg
M an kan kun forestille sig general Hauchs forbløffelse, da vognen med 
dronning Caroline M athilde rullede ind gennem den indre slotsport, og ma
jo r  Castenskiold m eldte sig hos ham for at afgive rapport. O rdren om, at 
kom m andanten skulle m odtage dronningen på slottet og drage omsorg for, 
at hun holdtes aldeles isoleret fra omverdenen, må have virket nærmest 
overvældende.7

Det første spørgsmål m åtte være, hvor og hvordan skulle hun indkvarte
res. Caroline M athilde havde ved flere lejligheder tidligere besøgt Kron
borg, og hun insisterede kraftigt på, at hun ville bo i de såkaldte kgl. gemak
ker på 1. sal med udsigt over Sundet. Kom m andanten m åtte imidlertid 
meddele hende, at det ikke lod sig gøre. Gemakkerne var ikke passende 
møbleret til at m odtage en dronning og hendes følge. Desuden var de ikke



Den ulykkelige dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75 101

opvarmet. Da hun insisterede på sit ønske, udbad Hauch sig om gående gen
nem v.d. Osten, at arkitekt C. F. HarsdorfFblev anm odet om at se på forhol
dene og eventuelt udarbejde en indretningsplan. Harsdorffkom  også på be
søg på Kronborg 20. jan u ar og tog de lokale forhold i øjesyn. M an kunne na
turligvis ikke vente på hans eventuelle indstilling. Der m åtte træffes en om 
gående beslutning. I denne yderst prekære situation så generalen ingen an
den udvej end at rømme sin tjenestebolig og overlade dronningen den til 
brug. Faktisk kom hun til at beslaglægge den, så længe hun opholdt sig på 
Kronborg.

I Nationalm useets arbejdsm ark for 1978 har H arald Langberg givet en 
skildring af kom m andantboligen, således som man mener, at den i det væ
sentlige har været indrettet, da Caroline M athilde benyttede den. Den var 
indrettet i den del af nordfløjens stueetage, som lå til højre, når m an var 
kommet ind gennem porten til slotsgården. Den egentlige bolig havde 6 
større og m indre rum med vinduer dels ud mod slotsgraven mod nord dels 
mod gården. De enkelte værelser var ud mod nordsiden forbundet med ens 
dobbeltdøre. Stod de åbne, kunne man se gennem hele lejligheden. Vest for 
denne førte en trappe op til etagen ovenover (kongeetagen) og ved foden af 
trappen lå endnu et par m indre værelser. Gennem hjørnetårnet var der ad 
gang til lejligheden, og det er vel sandsynligt, at dronningen har benyttet 
det ret store to-fagsværelse med tilhørende retiraderum , som lå centralt i 
lejligheden, til sovegemak. Hvorledes den ret talstærke hofstat har været 
indlogeret, kendes ikke i enkeltheder. Der er heller ikke efterladt nogen op
lysning om, hvorledes kom m andanten og hans familie har klaret sig i de m å
neder, hvor tjenesteboligen var rekvireret.

Med dronningen var, som om talt ovenfor, i første omgang fulgt hofdame 
frk. Møsting og en goldamme med barnet. Senere på efterm iddagen d. 17. 
januar kom yderligere jom fru Ahrensbach og to lakajer, og om aftenen 
endnu en lakaj. Om efterm iddagen d. 19. jan u ar arriverede dronningens 
overhofmester, grev C. F. Holstein-Ledreborg. Han var ledsaget af en af de 
5 norm erede kam m erjunkere i dronningens hofstat, nemlig baron Carl 
Adolf v. Råben og yderligere to hofdamer, nemlig M argaretha W ilhelmine 
v. Schmettau og Sophia M agdalena v. Sperling. Muligvis er grevinde H ol
stein-Ledreborg også kommet til Helsingør, men det er dog ikke helt sik
kert. Såvidt man kan se, forblev samtlige m edlem m er af dronningens hof
stat, som var udkom m anderet til Kronborg, hos dronningen under hele op
holdet. Kun blandt det underordnede personale skete der en begrænset ud
skiftning. Således ankom sent på aftenen mellem 31. jan . og 1. februar præ- 
steenken W ohnsen med besked om, at hun var udpeget til kammerjomfru 
hos dronningen. Der er formodentlig tale om enken efter den i 1754 afdøde 
sognepræst i Korsør Daniel Rasm ussen W ohnsen, der blev begravet 30/3
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1754 36 år gammel (Korsør kirkebog). Fru W ohnsen m edbragte desuden in
strukser for jom fru Ahrensbach og goldammen m adam  Knudsen. Holstein 
kunne i en indberetning, dateret 1. februar 1772, meddele, at det havde væ
ret vanskeligt at skaffe fru W ohnsen bolig på slottet, da alle værelser var op
taget. Han anm odede derfor om frem tidig i god tid at blive underrettet om 
lignende udnævnelser. Desuden gjorde han opmærksom på, at al adgang til 
slottet norm alt ikke kunne finde sted efter kl. 10 aften. Holstein meddelte 
endvidere, at dronningen var blevet meget urolig (»altereret«) ved den op
standelse, den sene ankom st fra København havde medført. Endnu havde 
hun vel ikke overvundet det chok, som den brutale vækning efter maskebal
let havde tilføjet hende. Overfor fru W ohnsen viste dronningen sig i begyn
delsen ret afvisende, idet hun erklærede, at hun under de eksisterende om
stændigheder aldeles ikke havde brug for en kammerjomfru mere. Der var 
jo  heller ikke et værelse til hende, eftersom det nærmeste kammer ved hen
des sovegemak benyttedes af jom fru A hrensbach og m adam  Knudsen, hæv
dede hun. Noget tyder på, at fru W ohnsens udnævnelse skyldtes enkedron- 
n in g ju lian e  Marie. Det var nemlig hende, der havde udarbejdet hendes in
struks. Kamm erjomfru Ahrensbach forblev endnu nogen tid på slottet. Hun
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forlod først Kronborg 8. m arts, sam tidig med at jom fru H enriette Susanne 
Christiane Møllern i henhold til en kgl. kabinetsordre a f 7. m arts afløste 
hende.

Formålet med at anbringe dronningen på Kronborg var at sikre, at hun 
ikke havde nogen mulighed for at få kontakt med omverdenen. Det var kom
m andantens opgave at sørge for den fornødne vagttjeneste. I første omgang 
mente Hauch nok, at den almindelige slotsvagt kunne klare opgaven, men 
allerede 19. jan . gjorde han opmærksom på, at vagten nok m åtte have en vis 
forstærkning. Han bad derfor om, at m an fra hovedstadens artillerigarnison 
ville udkom m andere to troværdige underofficerer og 14 menige. Det m åtte 
ikke være rekrutter, men »udsøgte, tilforladelige folk og helst personer med 
nogen tjeneste bag sig«. Det ville nemlig være nødvendigt, at vagten også 
trak op om natten, da dronningens værelser vendte direkte ud mod den om 
kring slottet gående fæstningsgang. Allerede 23. jan u ar om m orgenen an
kom den ønskede vagtforstærkning. Deres tjeneste blev im idlertid kort, idet 
man i København besluttede at afgive en afdeling fra det sjællandske d ra
gonregiment bestående af en eskadronchef, 1 premier- og sekondløjtnant, 
60 underofficerer og dragoner sam t et tilsvarende antal heste. M an ønskede
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åbenbart ikke at tage nogensom helst chance. En del af styrken m åtte ind
kvarteres hos byens borgere. Den forøgede vagtstyrke opretholdtes under 
hele dronningens ophold på Kronborg.

Den rent fysiske isolation var således gennemført, og der foreligger ingen 
beretning om, at nogen har forsøgt uden tilladelse at komme i kontakt med 
dronningen. Men hvorledes skulle man forholde sig, hvis der kom breve til 
dronningen, eller hun selv ønskede at skrive sådanne. En af de første dage 
under opholdet på Kronborg, bad dronningen frk. M østing om at skrive et 
brev til v.d. O sten med anm odning om, at hun kunne komme til at tale med 
ham. V.d. O sten viste brevet til kongen, som lod melde tilbage 20. januar, 
at en sådan sam m enkom st ikke kunne tillades. Derimod m åtte frk. M østing 
gerne i brevform fremføre dronningens ønsker overfor v.d. Osten. Hun 
skulle være til stede hos dronningen, hvis denne ønskede at skrive et brev. 
Hun m åtte ikke læse det, men skulle give agt på, at der ikke ved brevets af
fattelse blev skrevet andet. M an forstår godt, at det under disse omstændig
heder ikke blev til meget brevskriveri. Frk. M østing havde dog efter dron
ningens ønske sendt udenrigsm inisteren endnu et brev, dat. 20. jan ., hvori 
hun på dronningens vegne udbad sig oplysning om kongens tilstand. Hun 
ville også gerne vide, om kronprinsen behandledes som tidligere, og hun 
protesterede imod, at hun var berøvet pen og blæk, da hun fortsat gerne ville 
følge både kongens og kronprinsens tilstand. Det blev der im idlertid ingen 
mulighed for. Hun holdtes også indtil videre aldeles afskåret fra alle ny
heder fra hovedstaden. Hun forsøgte naturligvis at få noget at vide, da grev 
Holstein og de andre hoffolk ankom til Kronborg. De undskyldte sig imid
lertid med, at de var kommet så hurtigt a f sted, at de intet vidste. I mere end 
en m åned holdt m an hende hen i den mest fuldkomne uvidenhed om hendes 
nærm este families skæbne, og om hvorledes de sammensvorne ville be
handle Struensee og de andre arresterede. Denne totale uvished har utvivl
somt været en tung byrde for dronningen.

Dette var formodentlig også grunden til, at dronningen foretrak ikke at 
forlade sine anviste værelser, og at hun i det hele taget foretrak ensomhed 
og kun i meget ringe udstrækning talte med sine omgivelser. Hauch kunne 
im idlertid indberette, at den lille prinsesse var hende til stor opmuntring. 
Hun søgte også at fordrive tiden med læsning, og i Hauchs indberetning fra 
13. februar får man at vide, at han har lånt hende bøger fra sit eget bibliotek. 
Hun havde således gennem bladet »Histoire de Vicomte de Turenne« (Tu- 
renne var en kendt fransk feltherre), og hun havde nu lånt »Polybe avec les 
Com m entaires militaires de Toland«. Han undrede sig meget over, at dron
ningen havde lyst til at læse den slags værker og udtrykte sam tidig en vis be
kymring for, at hvis hun fortsatte sin læsning i samme tem po som hidtil, »får 
hun snart en ende på min militæriske bibliotek«. Hauch og grev Holstein var
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iøvrigt enige om, at isolationen af dronningen var gennemført til fuldkom
menhed. Herom forsikrede de v.d. O sten ved flere lejligheder. På den anden 
side var de ganske klare over, at en uønsket brevveksling mellem dronnin
gen og personer udenfor slottet afhang af, at man fuldt ud kunne stole på 
hendes nærmeste daglige omgivelser. Der er im idlertid intet, som tyder på, 
at de har svigtet den tillid, som magthaverne i København nærede til dem.

Hvorledes dagligdagen er gået for dronningen og hendes omgivelser vi
des ikke meget. U nder hensyntagen til de særlige forhold har overhofm ester 
Holstein nok forsøgt at gennemføre en hofholdning en m iniature, således 
som man kendte den på Christiansborg. Egentlige tafler har nok ikke været 
anrettet, men han taler dog i en af sine beretninger om hoffolkenes spisning 
i »Rosen«. Formodentlig har m an under hele opholdet m odtaget de for
nødne forsyninger fra køkkenet på Christiansborg. Om hele den udkom 
m anderede hofstat har kunnet anvises værelser på Kronborg vides ikke. Det 
underordnede personale og vagtm andskabet har sandsynligvis været ind
kvarteret hos Helsingørs borgere. Allerede 19. jan u ar havde Hauch og slots
forvalter O tto Vincens Bartholin efter ordre fra København henvendt sig til 
byens m agistrat for at få den fornødne hjælp til »suitens« indlogering og
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husholdning. M agistraten lod svare tilbage, at man »nøjagtigen og med al 
mulig vigilance« ville levere, hvad der behøvedes.8 M an stillede sig også po
sitivt, da en forøgelse af vagttjenesten på slottet fandtes nødvendig, og der 
m åtte skaffes indkvartering for de udkom m anderede artillerister og drago
ner. Byen modtog da også senere en godtgørelse fra den kgl. kasse på 334 
rdl. for afholdte udlæg. Dragonerne forlod først Helsingør 3 dage efter, at 
dronningen var afsejlet.

3. Der rejses skilsmissesag mod dronningen
De sam m ensvorne havde allerede om morgenen d. 17. januar 1772 nået 
deres første mål. Struensee og hans venner sad sikkert i kastellets fangecel- 
ler, og Caroline M athilde var anbragt ligeså isoleret og sikkert på Kronborg. 
Da dette var overstået, kørte Christian VII, ledsaget af arveprinsen, en tur 
i hovedstaden og lod sig hylde af befolkningen, som tiljublede ham. Men 
hvad havde m an tænkt sig at gøre med dronningen og de tidligere så mæg
tige udøvere a f den kongelige magt? Den heldigt gennemførte arrestation 
synes ikke at have formindsket deres forestilling om, hvilke anslag mod kon
gen og hans hus de nu arresterede storheder havde haft i sinde, og hvad man 
kunne frygte, hvis de i frem tiden skulle få mulighed for at hævne den mod 
dem gennemførte aktion. Med frygten var også forbundet et stærkt had til 
de styrtede og vel også nogen forargelse over det nære personlige forhold 
mellem dronningen og Struensee og den personlige fornærmelse, man her
igennem havde tilføjet den enevældige monark. Enkedronningen og hendes 
søn kunne vel også nære bitre følelser i anledning af den ligegyldighed og til
sidesættelse, som de sandsynligvis havde været genstand for i de forløbne 
år. Det er derfor forklarligt, at de nye magthavere ønskede at få gjort op med 
de faldne, rejse sag mod dem og få dem  idømt lovens strengeste straf, som 
en gang for alle ville umuliggøre deres tilbagevenden til magtens tinde. Med 
hensyn til dronningen ønskede man heller ikke at ordne sagen i m indelig
hed. M an krævede en formel skilsmissedom.

Allerede 20. jan u a r nedsattes en undersøgelseskommission med 8 m ed
lem m er til at forberede sagen.9 Blandt m edlem m erne var også enkedron
ningens fortrolige rådgiver, kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg. Valget 
af ham synes nok angribeligt, da han ikke var ju rist som de øvrige medlem
mer. Man har formodentlig taget ham med for, at han løbende kunne holde 
de kongelige herskaber orienteret om undersøgelsens gang. Man foretog til 
at begynde med en række husundersøgelser hos de arresterede for eventuelt 
at finde belastende m ateriale, der bl.a. skulle underbygge en formodning 
om, at de arresterede havde stræbt kongen efter livet. Denne anklage m åtte 
im idlertid frafaldes. Dernæst foretoges en række afhøringer, som skulle be
lyse Struensees intim e forhold til dronningen og dettes varighed. Stillet
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overfor de mange belastende vidnesbyrd fra underordnede hoffolk om hans 
hyppige besøg hos dronningen, søgte Struensee til at begynde med at hen
vise til, at disse besøg var foranlediget af hans stilling som læge. I længden 
kunne han im idlertid ikke fastholde dette forsvar, og om sider brød han sam 
men og tilstod grædende, at anklagen om et intim t forhold til dronningen 
var rigtig. Som undskyldning forklarede han, at han var bukket under for 
»lejligheden og sin naturlige faiblesse for kvinder«. Også i de følgende dage 
fortsatte man afhøringerne om forholdet til dronningen, og også grev 
Brandt blev afhørt. Det hele resulterede i, at S truensee underskrev en skrift
lig tilståelse af forholdet.10

Undersøgelseskommissionen indstillede herefter, at der skulle rejses 
skilsmissesag mod dronningen. Der nedsattes en ny kommission bestående 
bl.a. af samtlige højesterets tilforordnede, nogle høje em bedsm ænd -  også 
gejstlige -  til at afsige dom i sagen, og m an besluttede, at m an skulle søge 
også at få en klar tilståelse fra dronningen.

Der udpegedes herefter 4 afkom m issionens m edlem m er til at søge fore
træde hos dronningen og forelægge hende Struensees skriftlige tilståelser af 
henholdsvis 21. og 25. februar. De udvalgte var højesteretsjustitiarius baron 
Jens Krag-Juel-Vind (1724-76), oversekretæren i danske kancelli, grev O tto 
Thott, gehejm estatsm inister J . O. Schack-Rathlou og generalprokurør 
Henrik Stampe. De 4 herrer rejste til Helsingør søndag d. 8. m arts, hen
vendte sig til grev Holstein om at udvirke en sam tale med dronningen, og 
denne fandt sted m andag formiddag d. 9. m arts. Hidtil havde det været m e
get småt med, hvad offentligheden havde fået at vide om sagen mod dron
ningen. Man havde i sin tid fået en kort m eddelelse om begivenhederne ef
ter maskeballet og de foretagne arrestationer. Det var også blevet m eddelt 
i pressen, nemlig i »De Københavnske T idender« under rubrikken »Køben
havn«, at en inkvisitionskommission var nedsat for at foretage afhøringer a f 
de arresterede i Kastellet. Bladet udkom to gange om ugen, m andag og fre
dag. Allerede m andag d. 9. m arts kunne man i avisen læse, at nogle herrer 
om søndagen var rejst til Helsingør, og det oplystes desuden, at selskabet 
bl.a. omfattede oversekretær T hott og gehejm eråd Schack-Rathlou. Den ef
terfølgende fredag kunne m an i bladet tilføje, at højestere tsjustitiariusjens 
Krag-Juel-Vind og generalprokurør Stam pe havde været med selskabet, og 
at man var vendt tilbage til København m andag aften. M an oplyste intet 
om, hvad de fire høje herrer havde foretaget sig, men den interesserede of
fentlighed har nok gættet sig til det.

Som ordfører for de 4 herrer synes gehejm eråd Schack-Rathlou at være 
optrådt. Man gav dronningen en oversigt over de vidneforklaringer, som var 
afgivet, og man oplæste de a f Struensee afgivne tilståelser. M an stillede tre 
spørgsmål til hende, nemlig 1) om hun ville tilstå det samme som Struensee,
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2) om forholdet til Struensee ikke havde haft til følge, at hun havde brudt sit 
afgivne ægteskabsløfte til kongen og 3) om hun ikke ville tilstå, at hun havde 
forbrudt sit ægteskab med kongen.

M an kan kun tænke sig til, hvilket sm erteligt indtryk disse meddelelser 
må have gjort på den unge dronning, og at Struensees tilståelse må have gi
vet hende et frygteligt chock. Hun synes til det sidste at have håbet, at han 
ville have holdt stand overfor alle beskyldninger. Hun erklærede da også, at 
hun ikke m ente, at Struensees tilståelse var sand og ikke afgivet frivillig. 
Hertil svarede Schack-Rathlou koldt og beregnende, at i så tilfælde m åtte 
hun afgive en skriftlig erklæring om, at Struensees tilståelse ikke var rigtig, 
og at han altså havde løjet om hende. Herved kunne han blive straffet for 
majestætsfornærm else. Stillet overfor denne m ulighed brød også dronnin
gen sammen, idet hun utvivlsomt håbede ved en tilståelse at kunne redde li
vet for sin elsker, som hun under ingen om stændigheder havde glemt. Hun 
tilstod altså og erklærede ja  til de to sidste spørgsmål. Hendes udtalelser 
førtes til protokols, og hun satte sit navn under. Da det var sket, meddelte 
man hende, at der ville blive rejst retssag mod hende med skilsmisse som
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følge, og man bad hende om at udpege en forsvarer. Hertil valgte hun den 
unge højesteretsadvokat Peter Uldall. Æ gteskabssagen blev beram m et til at 
skulle påbegyndes 2. april, og her m ødte kam m eradvokat O luf Bang op som 
anklager, medens Uldall forelæste sit forsvarsindlæg.

Dronningen har utvivlsomt været stærkt chokeret efter sit møde med de 
4 kommissærer. Grev Holstein kan 10. m arts indberette, at hun havde til
bragt en søvnløs nat, og at hun om m orgenen var blevet angrebet af et kolik
anfald. Man havde tilkaldt den helsingørske læge, etatsråd  J . G. Putscher, 
som henimod kl. 9 om morgenen havde foretaget en åreladning på armen, 
hvilket syntes at have lettet hendes tils tand .11 I en ny indberetning fra Hol
stein, dat. 12. m arts, kunne han indberette, at dronningen ganske vist havde 
det bedre, men at hun var mere urolig end tidligere. Selv om hun nu var 
oppe om dagen, kunne hun stadig ikke sove om natten. Også Hauch havde 
bemærket en kendelig ændring i hendes tilstand. I en indberetning af 12. 
marts skriver han, at den meget m arkerede uforsagthed, som havde været 
karakteristisk for dronningens holdning indtil kommissærernes besøg, var 
veget for en mærkelig uro, som havde haft nogen indflydelse på hendes le
gem stilstand, men langt mere på hendes sind. Hun sover meget lidt, og hun 
bliver stærkt oprevet over det m indste, hun hører, slu tter Hauch. Men det 
er vel heller ikke så mærkeligt.

Inden processen gik i gang, fik Uldall kongens tilladelse til at aflægge 
dronningen et besøg, hvilket fandt sted om efterm iddagen d. 18. m arts. Det 
var et vanskeligt hverv, Uldall havde fået overdraget, og tilmed et yderst 
prekært, da C hristian VH’s navn naturligvis m åtte holdes helt udenfor 
proceduren. Der forelå desuden en række vidneudsagn og tilmed to uforbe
holdne tilståelser fra de implicerede parter. Uldall opholdt sig 2 Vi time hos 
dronningen, der formodentlig først nu har fået en mere detaljeret beskri
velse af, hvad der var foregået, efter at hun var blevet fjernet fra C hristians
borg. Han har vel også forberedt hende på, hvilken straf som ventede 
Struensee. I sin procedure forsøgte Uldall at afsvække de m ange tjeneste
folks og andres vidnesbyrd, og han understregede dronningens ægte følelser 
over for Struensee. Sagens udfald var dog på forhånd givet. Sagen endte 6. 
april med skilsmisse. Hun m åtte desuden opgive al arveret efter børnene og 
i det hele taget forældreretten over dem. Det blev pålagt ju stitsråd  Frederik 
Horn sammen med Uldall 8. april at forkynde dom m en for dronningen. 
Samtidig lod man hende m eddele, at kongen havde bestem t stiftam tm ands
boligen i Ålborg -  kaldet Ålborghus -  til hendes kommende opholdssted. 
Man var allerede begyndt at foretage de fornødne ombygninger, og overflyt
ningen kunne derfor finde sted i nær fremtid. Regeringen regnede utvivl
somt med, at opgøret med dronningen herm ed var afsluttet. Det skulle 
im idlertid komme til at gå helt anderledes.
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4. Den engelske intervention i dronningens sag 
Allerede i løbet af dagen d. 17. jan u ar 1772 afgik der fra København med ku
rér en af C hristian VII udfærdiget skrivelse til Caroline M athildes broder 
Georg III a f England, hvori kongen m eddelte, at både alvorlige personlige 
og politiske årsager havde tvunget ham  til at fjerne dronningen fra sin per
son. Forhåbentlig ville denne nødvendige handling ikke skade hverken det 
personlige bånd mellem svogrene eller de to nationers gensidige interesser. 
Brevet sluttede med, at kongen forsikrede sin svoger, at dronningen fortsat 
ville blive behandlet som m ajestæ t.12

Det var de nye m agthaveres håb, at man kunne bevare alle spørgsmål ved
rørende dronningen som en privat sag mellem de to monarker, og at man 
ikke behøvede at forhandle denne sag gennem de almindelige diplomatiske 
kanaler. Indtil videre opretholdt man fra dansk side dette synspunkt, og 
m an benyttede det til at nægte at udtale sig til den engelske gesandt Robert 
Keith. M an håbede også på den måde at kunne afvise alle ønsker fra hans 
side om at komme til at tale med dronningen. At man indenfor regeringen 
var ængstelig for, at gesandten gennem den engelske konsul i Helsingør 
skulle forsøge at komme i forbindelse med dronningen fremgår af flere be
m ærkninger i indberetningerne fra Hauch og Holstein. Man holdt nøje ud
kik med konsulens bevægelser og rapporterede straks til København, når 
denne fik besøg af en udsending fra København.

Regeringens kurér nåede sam tidig frem til London som en kurér fra den 
engelske gesandt i København, og allerede 29. jan . 1772 kunne Georg III 
kvittere for m odtagelsen af den sørgelige meddelelse. I første omgang med
førte dette kun, at han udtalte håbet om, at det gode forhold mellem de to 
riger kunne bevares, og at han følte sig sikker på den garanti, som den kgl. 
skrivelse af 17. jan u a r indeholdt, hvori den danske konge lovede at behandle 
den bortviste dronning, som hendes fødsel kunne kræve.

Sam tidig m ed at denne officielle skrivelse afgik fra London, skrev Georg 
III også et privatbrev til sin søster, dat. 29. januar, hvori han udtalte sin op
rigtige sorg over, at søsterens fjender havde fået kongen til at fjerne hende 
fra hans person. Hun m åtte im idlertid ikke tvivle på, at hun i ham havde en 
varm advokat, hvis råd -  hvis hun havde fulgt dem -  kunne have sparet 
hende for det nu indtrufne uheld. Hendes ægtefælle havde im idlertid forsik
ret ham om, at der ville blive vist hende al respekt i henhold til hendes rang 
og fødsel. Han sluttede sit brev med at udtale, at han ville være spændt på 
at høre nyt fra hende. Også dronningens m oder sendte sin datter et brev, 
dat. 29. jan . Brevet er skrevet på fransk og udtrykker stor medfølelse med 
datteren og nedbeder him melens velsignelse over hende. Også hun taler om 
de »fjender«, der har bragt datteren i ulykke. Ingen af disse to breve nåede
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frem til den ensomme fange på Kronborg. De blev liggende i udenrigsdepar- 
tem entet.13

Dronningens m oder havde længe været syg, og den ulykkelige hændelse 
fremskyndede måske hendes livs afslutning. 8. februar skrev Georg III et nyt 
brev til sin søster, hvori han m åtte meddele, at deres moder, efter 11 m åne
ders smertefuld sygdom, var død om m orgenen, og at hendes sidste tanker 
havde dvælet ved hendes datters ulykke (»misfortune«). Dronningens sø
ster Auguste skrev også et brev, dat. London 11. februar, hvori hun udtalte, 
at hendes søster nok gerne ville erfare, at m oderens sidste ord i levende live 
havde drejet sig om hendes vanskæbne, og at hun, siden hun fik de sørgelige 
beretninger fra København, hverken havde kunnet sove eller spise. Familie
brevene fra London blev tilsyneladende tilbageholdt nogen tid i Køben
havn. En indberetning fra grev Holstein m eddeler im idlertid, at han efter 
ordre af 6. m arts har afleveret Georg III.s m eddelelse om m oderens død til 
Caroline M athilde. Dronningen havde i første omgang nægtet at under
skrive det udkast til en svarskrivelse, som man havde forelagt hende, under 
henvisning til at hun jo  var nægtet al brevskrivning. Hun havde dog til sidst 
bøjet sig på betingelse af, at det meddeltes v.d. O sten, at hun til at begynde 
med havde nægtet sin underskrift. Holstein oplyser i samme indberetning, 
at dronningen, da hun underrettedes om, at der i anledning af m oderens 
død var proklam eret hofsorg ved det danske hof, havde erklæret, at efter 
hendes mening var dyb sorg afskaffet. Hvis der var foretaget en ændring 
heri, krævede hun at blive underrettet herom. Grev Holstein m ente dog nok, 
at de m odtagne ordrer om anlæggelse af hofsorg ville blive fulgt. Det er de 
nok også, da der ikke er bevaret yderligere oplysninger herom i det forelig
gende m ateriale. Dronningens optræden ved denne lejlighed vidner om, at 
hun endnu ikke havde opgivet at protestere mod, hvad man forlangte af 
hende.

I London blev Georg III tilsyneladende mere og mere irriteret over, at han 
ikke modtog noget brev fra sin søster. Han protesterede overfor Christian 
VII mod den afbrydelse af hans privatkorrespondance, som man hånd
hævede, og han sendte også sin søster en m eddelelse, dat. 10. m arts, hvori 
han udtrykte håbet om snart at høre fra hende.

Meget tyder på, at den danske regering ikke forhastede sig med at lade 
dronningen modtage broderens brev. Det var jo  i disse dage, at skilsmisse
sagen gik ind i sin afgørende fase. Om kring 1. april fik dronningens fange
vogtere im idlertid besked om, at brevet a f 10. m arts kunne udleveres dron
ningen, og at man ville tillade hende at svare. Om m orgenen d. 1. april 
kunne Holstein indberette, at han tidligt om morgenen havde m odtaget 
dronningens signet, som var tilsendt ham med en staldkarl fra Christians-
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borg. Efter at dronningen var stået op, havde han givet hende signetet. Hun 
havde im idlertid svaret, at hun først ville skrive brevet om et par dage, så
ledes at det kunne være i København førstkom m ende lørdag. 4. april sendte 
Holstein dronningens forseglede brev med signetet til København, hvor
efter det er blevet viderebefordret. Brevet, som er skrevet på fransk og date
ret »mit fængsel på Kronborg 4. april 1772«, indeholder de eneste autenti
ske udtalelser fra Caroline M athilde om hendes ophold på Kronborg indtil 
da. De har derfor stor interesse. Da hun skrev brevet, var hun ganske klar 
over, at det nok ville blive åbnet og læst i København inden afsendelsen. Det 
er det også blevet. Ret sarkastisk slu tter hun brevet med en bemærkning om, 
at hendes segl skal returneres til København sammen med brevet. »Man 
foregiver«, skriver hun, »at grunden hertil er den, at man så er mere sikker 
på, at jeg  ikke skriver«. Helt har hun åbenbart ikke tabt hum øret.14 Oversat 
og noget sam m entrængt lyder brevet:

Endelig, min kære broder, har jeg  fået lov til at besvare Deres brev af 10. 
m arts, hvilket jeg  gør med så megen iver, som jeg  er ængstelig for, at jeg ikke 
har m odtaget noget svar på det sidste brev, jeg  skrev fra Frederiksberg. Det 
er måske først ankom m et efter min ankom st hertil, og man har ikke vidst, 
hvorledes jeg  skulle få det i hænde. Jeg  håber, at De erindrer, hvad jeg for
talte Dem, og at De ikke lader Dem påvirke af de beretninger, som man ikke 
vil undlade at give Dem. Deres ære står for meget på spil i hele denne sag til, 
at De blot kan optræde som tilskuer og lade Dem nøje med vage løfter om, 
at m an respekterer min rang. Kun De, min broder, kan skaffe mig min fri
hed. Jeg  ville for længe siden have bedt om at m åtte tale med Deres minister, 
m en jeg  har ikke villet udsætte mig for et afslag nr. 2, da man nægtede mig 
at tale med v.d. O sten, som man ganske vist ikke kunne vente ville tale mine 
interesser, når m an betænker den stilling, han indtager. Jeg  skal ikke for
tælle om den uforskammede m åde, hvorpå man arresterede mig, jeg nøjes 
med at sige, at grev Rantzau havde reserveret sig denne fornøjelse, og at han 
var ledsaget af 3 officerer, som havde vagten på slottet. Send mig snart nogle 
nyheder om Dem selv, således at jeg  påny kan have fornøjelsen af at skrive 
til Dem og glem ikke vore venner og heller ikke den, som altid vil forblive

Deres m est hengivne søster Caroline Mathilde.

Brevets indhold viser, at Caroline M athilde endnu ikke havde glemt den 
frygtelige nat, da der pludselig stod flere officerer i hendes sovegemak, an
ført af den hende tidligere så sympatisk indstillede grev Carl Schack R ant
zau. M indedes hun stadig de skønne sommerdage i 1770, hvor greven havde 
stillet sit herresæde Ascheberg til rådighed for hoffet, og hvor hun og 
Struensee havde sværmet i den store park? Af stor interesse er det endvi-
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dere, at Caroline M athilde direkte appellerede til sin broder: »Kun De, min 
Broder, kan skaffe mig min frihed«.

Dronningens brev er formodentlig kommet til London om trent sam tidig 
med, at man erfarede, at der var afsagt dom i skilsmissesagen. Regeringen 
havde hermed nået sit mål med hensyn til dronningen, og m an fandt det 
derfor ikke nødvendigt at holde den engelske gesandt borte fra Kronborg. 
Faktisk gav man nu den engelske m inister i København Robert Keith frie 
hænder med hensyn til at besøge dronningen, og m an havde heller intet 
imod, at dronningen gav ham forskellige breve til viderebefordring til fami
lien i London. Georg III og hans regering fik herm ed bedre underretning om 
forholdene omkring denne ulykkelige sag, hvilket gav dem en sikrere bag
grund for handling.

Robert Keith havde 10. april om efterm iddagen -  to dage efter at skilsmis
sedommen var blevet forkyndt dronningen -  første gang lejlighed til at op
søge Caroline M athilde. Han blev hos hende i to timer, og ved afskeden 
meddelte han grev Holstein, at dronningen ønskede, at han skulle komme 
igen næste formiddag. Han var dennegang lidt over en time hos hende. I sin 
indberetning til v.d. O sten skriver Holstein 11. april om gesandtens 2. be
søg, at »da han kom ud fra dronningen, så han m unter og fornøjet ud«. På 
den anden side udtalte Hauch i sin indberetning, at dronningen havde været 
meget bedrøvet efter gesandtens første besøg. Hauch mener, at det skyld
tes, at Robert Keith havde m åttet fortælle hende, hvad hun ikke tidligere 
havde vidst, »at Struensee var i fare, og at han kom til at m iste livet for den 
rolle, han havde spillet«. Som kendt endte sagen mod Struensee nogle uger 
senere med, at han idømtes lovens strengeste straf. Sammen med grev 
Brandt blev han henrettet på Østerfælled 28. april. 20. april blev den engel
ske gesandt påny m odtaget a f dronningen, der udleverede ham et brev, hun 
havde skrevet. Hendes fangevogtere m ente nu ikke mere, at de kunne for
holde hende pen og blæk.

Det var også i slutningen af april, at m an for første gang lod dronningen 
forlade de værelser, som hun hidtil havde beboet, og indrøm m ede hende til
ladelse til at opholde sig i kongeetagen ovenover og eventuelt med sine hof
folk foretage m indre spadsereture på den indre fæstningsvold. M an var 
endog villig til at lade hende flytte op i de kgl. gemakker og eventuelt fyre 
op i kaminerne.

I mellemtiden var den offentlige interesse og kritik mod behandlingen af 
den tidligere engelske prinsesse taget til i styrke i England. U nder indtryk 
af denne kritik, m odnedes den beslutning, at den engelske konge skulle for
lange, at dronningen ikke førtes til Ålborg, men forlod Danmark og fik an
vist ophold på et af kongens slotte i hertugdøm m et Hannover. Man krævede
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desuden, at den kapital, som Caroline M athilde i sin tid havde m edbragt til 
Danmark, blev tilbagebetalt, og Georg III ville herefter selv drage omsorg 
for dronningens underhold. Christian VII skulle endelig give afkald på al 
arv efter sin nylig afdøde svigermoder til fordel for Caroline Mathilde. Tø
vende gik den danske regering ind på disse forslag. Da den danske gesandt 
i London im idlertid kunne indberette, at der var ved at opstå en ganske kraf
tig uvilje mod Danmark i den engelske offentlighed, og at der cirkulerede 
rygter om, at m an var ved at udruste en større flådestyrke, som med magt 
skulle befri Caroline M athilde, bøjede m an sig for de engelske ønsker. Man 
ræsonnerede vel som så, at efter at man havde gennemført skilsmissen, 
havde m an udelukket, at Caroline M athilde nogen sinde skulle kunne 
komme til at genvinde sin tidligere position ved det danske hof, og at der 
ikke var større risiko ved at lade hende tage ophold på et af sin broders nord
tyske slotte. Man kunne naturligvis ikke her overvåge alle hendes skridt, så
ledes som m an ville kunne gøre det på Ålborghus, men man tillagde ikke 
dette større betydning.

Selv om forhandlingerne mellem den engelske og den danske regering om 
dronningens fremtidige opholdssted om sider var afsluttet, trak det noget 
ud med hendes afrejse. Af en indberetning fra Hauch, dat. 29/4, fremgår det 
dog, at den engelske m inister havde været på besøg på Kronborg, og at han 
havde udtrykt tilfredshed med det arrangem ent, som var truffet med hensyn 
til dronningens afrejse fra Kronborg. I de følgende uger, hvor man ventede 
på de engelske skibes ankom st, er der ikke indsendt beretninger til regerin
gen fra Kronborg. Først d. 24. maj griber grev Holstein påny til pennen og 
m eddeler v.d. O sten, at den engelske m inister dagen i forvejen var kommet 
til Helsingør og havde udbedt sig audiens hos dronningen. Han var blevet 
m odtaget dagen efter om formiddagen, men havde kun været V2 time hos 
dronningen. Hun havde skrevet et brev, som han tog med sig tilbage. Hol
stein vidste ikke, hvem brevet var skrevet til. Der foreligger im idlertid et 
brev fra dronningen til Georg III, dat. Kronborg d. 24. m aj.15

Af brevet fremgår, at m inisteren sandsynligvis har kunnet meddele dron
ningen, at de engelske skibe kunne ventes i løbet afkort tid. I brevet skriver 
dronningen, at hun regner med, at det er det sidste brev, som broderen vil 
m odtage fra hende, skrevet i Danmark. Hun kan yderligere berette, at det er 
hende en trøst ved afskeden fra Danmark at kunne meddele, at begge bør
nene har det godt. Den lille pige har haft mæslinger, men er nu rask. Hun 
udtaler også det stille håb, at hun ikke betragter det som helt udelukket, at 
hun på et eller andet tidspunkt må kunne gense børnene. Hun føjer dog til, 
at hun ængstes ved den tanke, at m an vil ødelægge hendes søn, da det er i 
magthavernes interesse, at han bliver ligeså let at lede som faderen. Brevet
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Gengivelse a f  brev fra C aro line M ath ilde  til b roderen  G eorg  III a f  E ngland , d a t. K ronborg  24/5 
1772. Brevet er skrevet kort før d ronn ingen  forlod K ronborg  om bord  på e t engelsk  krigsskib. O ri
ginal i de t engelske kongehusarkiv  på  W indsor C astle . H. M. d ro n n in g  E lisabeth  h ar givet m ig til
ladelse til at offentliggøre d e tte  og and re  breve.



116 HaraldJørgensen

slu tter således: M odtag a tter min oprigtige tak for Din venlige optræden un
der min ulykke. Din mest hengivne søster Caroline Mathilde.

Ganske naturligt kunne hun ikke undlade a tter og atter at dvæle ved 
spørgsm ålet, hvad der skulle blive af hendes børn. Håbet om at gense dem 
gik im idlertid aldrig i opfyldelse.

5. Afrejsen fra Kronborg
O nsdag d. 27. maj ankom den engelske eskadre, som skulle afhente dron
ningen, til dansk farvand og ankrede op på Helsingør rhed .16 Regeringen i 
København havde sendt kgl. jag tkaptajn  Conrad v. Schindel til Helsingør 
for at bistå med evakueringen, og en kongelig chalup var ligeledes stillet til 
rådighed. Den engelske øverstkom m anderende afviste im idlertid al dansk 
assistance. De britiske skibe og deres officerer skulle nok selv klare alle pro
blemer.

Den engelske eskadre bestod a f 3 skibe, nemlig to fregatter og en mindre 
jag t. Dronningen stod på fæstningsvolden og så skibene komme. Hun var 
stærkt bevæget.

Eskadrechefen var m ajor Mac Bride ombord på fregatten Southham ton, 
som var bestykket med 30 kanoner. De to underordnede chefer Davis og 
Commens kom m anderede henholdsvis fregatten Seaford med 20 kanoner 
og den m indre jag t med 10 kanoner. De engelske officerer gjorde straks efter 
ankom sten visit i land, og de blev dagen efter præsenteret for dronningen, 
hvem de hilste knælende. M an gik straks i gang med at forberede afrejsen. 
Skibene blev provianteret, og dronningens bagage bragt ombord. Hvad hun 
havde m odtaget a f smykker efter sin ankom st til Danmark i 1766, afleverede 
hun. Da det slog om til modvind, m åtte afrejsen udsættes. Først lørdag d. 
31. maj om aftenen kunne dronningen gå ombord. Inden da m åtte den stak
kels kvinde igennem en ny oprivende scene. Hun havde efter skilsmisse
dom m en fået lov til at beholde den 3/4-årige prinsesse hos sig. Nu slog imid
lertid afskedens bitre time. O pløst i tårer m åtte dronningen lægge sin lille 
datter i generalinde Hauchs arme, og hun kunne næsten ikke holde op med 
at kysse barnet. Men det var og blev det sidste farvel. Hun skulle aldrig mere 
gense sin datter. En kgl. karosse, forspændt 6 heste, var ankommet til Kron
borg, og det var overdraget dronningens hofdamer frøknerne Schmettau og 
Sperling at bringe arveprinsesse Louise Augusta tilbage til Christiansborg, 
hvor hun blev overdraget i enkedronningens varetægt.17 Den standsmæssige 
hjemkomst stod unægtelig i skrigende m odsætning til den transport, som en 
kold og mørk januarm åned  havde bragt hende til Kronborg.

Nogle tim er senere m eldte eskadrechefen, at dronningen kunne komme 
ombord. Den engelske konge havde forlangt, at dronningen skulle forlade 
Kronborg med honnør. Dette indebar bl.a., at nogle af hendes tidligere hof-
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Sam tidigt stik sk ild rende C aro line M ath ildes afrejse fra K ronborg  i maj 1772. Ø verst i b illedet det 
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stat skulle ledsage hende. De udvalgte var grev H olstein-Ledreborg og hof
dame frk. Møsting. Sidstnævnte havde faktisk fulgt dronningen fra det øje
blik, hun førtes bort fra C hristiansborg, og indtil hun nu forlod Danmark. 
Major Mac Bride havde på forhånd m eddelt, at han havde adm iralitetets 
ordre til kun at m odtage dronningen og hendes ledsagende hofdame på sit 
skib, medens det øvrige følge var henvist til den m indre jag t, som var indret
tet med flere kahytter. Den engelske gesandt protesterede, idet han m ed
delte, at han havde m odtaget Georg III.s ordre til at rejse på samme skib 
som dronningen. Eskadrechefen afviste gesandtens ønske m ed henvisning 
til, at han ikke modtog ordrer fra hoffet, men kun fra adm iralitetet.

Efter aftale mellem general Hauch og byens m agistrat var der draget om 
sorg for, at ingen både eller publikum  kunne overvære afrejsen. M an havde 
opført en lille bro beklædt med rødt klæde, hvor den engelske chalup kunne 
lægge til. I sidste øjeblik havde man m åttet flytte den på grund a f søgangen. 
I afrejseøjeblikket formeredes en lille procession, anført a f de to danske hof- 
mænd grev Holstein og baron Råben. Herefter fulgte dronningen, der gik 
mellem Hauch og Keith, og den lille procession afsluttedes a f  frk. M østing 
og den unge frk. M argarethe Sophie Hauch, generalens nykonfirmerede
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d atter i hans ægteskab med Sophie Styrup. Da dronningen var kommet om
bord i chaluppen, hejstes kongeflaget, og der afgaves 27 salutskud dels fra 
fæstningen dels fra det danske vagtskib i Sundet. Afsejlingen m åtte imidler
tid udsættes, da vinden var slået om i nordvest, og man m åtte blive liggende 
mere end ét døgn. Først m andag formiddag d. 1. jun i kunne man stå ud af 
Ø resund for et let sydøstvind. Søndagen havde dronningen delvis tilbragt 
på dækket, hvorfra hun havde en klar udsigt til det slot, inden for vis mure 
hun havde tilbragt så mange triste timer. Forude vinkede en uvis, men for
håbentlig bedre fremtid. En sidste æressalut affyredes, da den engelske 
eskadre om sider lettede.

Der var en person på Kronborg, som havde gået i stor ængstelse i de sidste 
dage, og det var fæstningens kom m andant, general Hauch. Med tydelig let
telse havde han 27. maj indberettet til v.d. Osten, at de engelske skibe var 
kommet, og at de fremmede officerer havde gjort visit. I første omgang var 
han yderst tilfreds med deres optræden. Det var høflige og artige officerer, 
rapporterede han. I en senere beretning benyttede han lejligheden til over
for v.d. O sten at udtale sin anerkendelse overfor Helsingør m agistrat for 
den im ødekom menhed, den havde vist ham. Derimod var han ikke længere 
så glad ved englænderne. Nu kaldte han dem både hovmodige og stolte. Dog 
havde de taget til takke med de forsyninger, som var blevet bragt ombord. 
Om dronningen udtalte han, at hun i disse sidste dage havde været meget 
»toucheret« og havde grædt næsten hele tiden, navnlig da hun m åtte afle
vere den lille prinsesse og iøvrigt tog afsked med den ene og den anden. No
gen medfølelse med dronningen gav Hauch aldrig udtryk for. Han nøjedes 
med at skrive: »Gud være lovet, at alting saa vidt er vel overstaaet. Gud give 
nu, at vinden kun m åtte blive god, så de kunne komme bort og ikke forår
sage os ny embarras«.

Dette håb skulle dog ikke helt gå i opfyldelse. Den indtrådte modvind 
hindrede afsejlingen, og i en sidste rapport, afgivet søndag morgen, gav han 
påny udtryk for sin ængstelse. Om dronningens afsked gav han den oplys
ning, at den interim istiske anløbsbro i sidste øjeblik havde m åttet flyttes på 
grund af søen, men alt forløb dog vel, og dronningen blev »på det anstæn
digste og med største com m idité em barqueret«. Det løb tilsyneladende 
koldt ned ad ryggen på generalen, hvad der kunne ske, hvis dronningen nu 
blev syg og krævede at blive sat i land. »Jeg haaber næst Guds hjælp, at den 
cas ej sker, men skete det, så må jeg  bede om forholdsordre. Fortryd ikke på, 
at jeg  forespørger mig, thi det er ej umuligt, at sådan en ting kan arrivere, 
endskønt jeg  tror, at de Engelske så længe det nogenlunde muligt er, vil søge 
at afværge sådant og ganske vist, såsnart det er gørligt, gør deres bedste at 
komme herfra«. Det havde været et gennem gående træk ved general Hauchs 
adm inistration af vagten over Caroline M athilde, at han flere gange havde
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følt sig yderst trykket a f situationen og havde anset det for nødvendigt at 
indhente fornødne forholdsordrer. Denne ængstelse bevarede han således 
lige til det sidste. Det har utvivlsomt været med en lettelsens suk, at han 
mandag formiddag så den engelske eskadre stå ud i K attegat og forsvinde 
fra hans blik.

Det første rejsemål var den lille nordtyske by ved Elben, Stade. Hertil 
kom man i løbet af et par dage, og 5. ju n i kunne grev Holstein indberette, at 
man lykkeligt var ankom m et til bestem m elsesstedet, og at han regnede 
med, at dronningen ville blive en dags tid her, inden hun fortsatte sin rejse. 
Selv håbede han, at han 6. jun i kunne begive sig tilbage til København med 
de øvrige danske rejseledsagere.

6. Caroline Mathilde kommer til Nordtyskland 
Da den danske regering længe havde nægtet at forhandle med England om 
dronningens frem tid og desuden egenmægtigt havde gennem trum fet skils
missesagen, ønskede Georg III, at hans søster for frem tiden skulle tage op
hold indenfor det engelske kongehus’ besiddelser. Han ville ikke indrøm m e 
hende en fremtidig residens i England. Om årsagen hertil kan m an anstille 
forskellige gætterier. Derimod besluttede han at overlade hende slottet i 
Celle beliggende i kurfyrstendøm m et Hannover, som også hørte til hans be
siddelser. Da slottet i Celle først m åtte gøres i stand til at m odtage dronnin
gen, skulle hun indtil videre have ophold på den kgl. jagtejendom  Goerde i 
den sydlige del a f Liineburger hede. Rejsen hertil skulle foretages med en 
engelsk fregat fra Kronborg til Stade ved Elben og herfra ad landevejen til 
Goerde.

Man kan ikke sige, at den danske offentlighed var blevet udførligt infor
meret om dronningens skæbne efter hendes bortljernelse fra hoffet. Der 
fremkom ingen oplysninger om skilsmissesagen og den afsagte skilsmisse
dom. Anderledes med sagen mod Struensee, hvor man både fik kortfattede 
referater om sagens gang, udførlig m eddelelse om dødsdom m en og et fyl
digt referat af henrettelserne af de to grever på Østerfælled m andag d. 28. 
april. M eddelelserne om dronningens skæbne er formodentlig gået fra 
mund til m und, og da tidspunktet for hendes afrejse nærm ede sig, fik man 
mere at vide.

M andag d. 18. maj kunne de »Københavnske Tidender« således bringe et 
udførligt telegram fra Hannover, dat. 12. maj. Det fremgik heraf, at en en
gelsk fregat var afsejlet fra London til Danmark for at afhente dronningen, 
og at den skulle bringe hende til Elbbyen Stade. Herfra ville hun begive sig 
til Goerde og senere til Celle. M an kunne også m eddele, at den hannoveran- 
ske overhofmesterinde enkefru W erpup var udpeget til dronningens frem ti
dige hofmesterinde, og at hun i nær frem tid ville begive sig til Stade. Det
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sam m e ville hofmedikus Volker og livkirurg Schorre. Også det fornødne 
køkkenpersonale og øvrige hofofficianter ville indfinde sig i Stade. I samme 
nr. a f bladet havde m an også en beretning fra Stade, som oplyste, at dron
ningens hofstat desuden ville komme til at bestå af 2 hofdamer, 1 kammer
herre og nogle kavalerer. Til hofdam er var udpeget baronesse Steinberg, 
født grevinde v. Platen og enkefrue V. O m preda, som overskænk baron v. 
W angenheim  og som kavaler kam m erherre Biilow. Alt i alt må man sige, at 
det var en ganske talstærk hofstat.

M andag 25. maj kunne avisen bringe yderligere oplysninger fra Stade, af
sendt 19. maj. Det hed indledningsvis, at alt nu var forberedt til dronnin
gens modtagelse. Gehejm eråd Bodenhausen ville rejse hende imøde og led
sage hende på det sidste stykke af turen op ad Elben. Ved ankom sten til 
Stade ville der blive affyret en æressalut fra selve fæstningen og fra Schwin- 
gerskansen. Hun skulle træde a f i general Grotes residens, og hun kunne 
forblive der, sålænge hun ønskede. Foran boligen ville der være opstillet en 
kom m ando grenaderer med fane. Dronningen ville her få sin hofstat præ
senteret, og den videre rejse til Goerde ville foregå ad landevejen. Selve an
komsten til Stade blev aldrig om talt i de københavnske aviser. Bortset fra 
nogle korte notitser om dronningens bortrejse fra Kronborg, og den lille 
prinsesses transport i kgl. karosse fra Kronborg til Christiansborg, er det 
slut med m eddelelser til offentligheden om dronning Caroline Mathilde. 
Den m est fuldkomne tavshed sænker sig omkring hendes person.

Opholdet i Goerde
Bevarede breve fra Caroline M athilde til broderen Georg III gør det muligt 
at berette lidt om hendes ophold på jagtejendom m en, som strakte sig fra 
jun i til oktober 1772. Fra opholdet her er bevaret ikke mindre end 16 bre
ve.18 Straks efter ankom sten 8. jun i sendte hun nogle få linier til broderen, 
hvori hun kort m eddelte ham, at rejsen fra Kronborg til Gliickstadt havde 
taget 3 dage og var forløbet udmærket. Hun var kun blevet én dag i Stade, 
da hun havde været utålm odig efter at nå sit foreløbige opholdssted. Dagen 
efter skrev hun et mere udførligt brev, hvori hun navnlig udtalte sin store til
fredshed med den engelske m inisters optræden overfor hende. Han var 
åbenbart fulgt med til Goerde, og i brevet gav Caroline M athilde til kende, 
at han ikke blot fuldt ud havde gjort sin pligt som kongens udsending, men 
hans optræden under hele det ulykkelige hændelsesforløb havde faktisk væ
ret, som om han hjalp sin egen søster. Endvidere udtalte hun sin store til
fredshed med stedet. Skoven er vidunderlig, og hun er sikker på, at broderen 
ville synes det samme, hvis han kom p å  besøg p å  Goerde, hvilket hun meget 

håbede. M an forstår dronningens begejstring ved at have forladt Kronborg 
og påny at kunne bevæge sig frit i naturen. Hun havde altid elsket færden i
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fri luft, og ridning havde været en foretrukken beskæftigelse. Det var der m å
ske også mulighed for. Det om taler hun im idlertid ikke. Brevet slu tter med 
nogle anerkendende ord om de dam er, som kongen har udpeget til hendes 
opvartning. De gør alt, hvad der står i deres magt, for at tilfredsstille hende.

U nder opholdet i Goerde havde Caroline M athilde nogle gange besøg af 
sin søster Augusta, født i 1737 og i 1764 gift med Carl W ilhelm af Braun- 
schweig-Wolfenbiittel. I august-septem ber synes besøget at have været af 
længere varighed, og i et brev til broderen dat. 9. sept. fortæller hun, at hun 
savner hende meget, da de var sam m en det m este af dagen. Hun havde 
im idlertid overladt hende en af sine hofdamer, fru de Bohlen, som gerne 
ville gå tu r med hende i det frie og havde lovet at blive hos hende, indtil hun 
rejste videre til Celle. Hun havde iøvrigt hørt fra Celle, at der arbejdedes 
energisk på slottet, og hun håbede, at hun snart kunne komme af sted. En 
anden fjernere slægtning aflagde ligeledes besøg hos hende, nemlig prins 
Charles af Meklenborg. Georg III.s dronning Sophia C harlo tta var d atter af 
hertugen af Meklenborg-Schwerin. Til hendes opm untring havde hendes 
svigerinde, den engelske dronning sendt hende en række musikalier, for 
hvilke hun takker i brev a f 4. aug. Senere sendte hendes broder en række en
gelske bøger, som hun også med glæde m odtog, da hun, som hun skriver i 
sit takkebrev af 17. okt., læser meget.

Ikke alene følte Caroline M athilde stor taknem m elighed over for sin bro
der, og hvad han havde gjort for hende. Hun var im idlertid også ængstelig 
for, at hun skulle foretage noget, som han eventuelt ikke ville billige. I ad
skillige breve forelægger hun ham  opståede problem er og ønsker hans kom 
m entar, inden hun foretager sig yderligere. Desværre synes hans breve til 
hende ikke mere at eksistere. Efter ankom sten til Goerde blev arven efter 
dronningens m oder tilsyneladende udbetalt til hende (brev af 29. ju li). Hun 
ønsker også at fa at vide, hvor mange penge hun kan trække på rentekam m e
ret i Hannover, da hun nødigt vil overskride den sum, som er fastsat til hen
des underhold. Da der gik rygter om, at C hristian VII lå for døden, ønskede 
hun sig broderens forhåndsm eddelelse om, hvorledes hun skulle anlægge 
sorg, og desuden var hun interesseret i at få hans vurdering af, hvilke perso
ner hun kunne omgås, når hun kom til Celle. Det virker unægtelig overra
skende, at hun i et brev af 10. okt. udbeder sig hans reaktion på et forslag fra 
hende om at engagere den tidligere finansdeputerede C. A. Struensee til at 
tage sig a f hendes økonomi, eller som hun udtrykkér sig, »at ordne alle mine 
forretninger« (»to settie all my affairs«). C. A. Struensee var også blevet 
fængslet og forhørt sammen med sin broder gehejm ekabinetsm inisteren, 
men var atter frigivet, da m an ikke kunne påvise noget strafværdigt i hans 
embedsførelse. Han kom dog aldrig i tjeneste hos Caroline M athilde.

Af og til berører dronningen i sine breve de fraværende børn. Hun modtog
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kun fa oplysninger om deres skæbne, og -  hun skriver -  som regel skuffedes 
hun, når posten kom, og der ikke var noget nyt om dem. Hun synes regel
mæssigt at have fulgt med i avisernes politiske m eddelelser om forholdene 
i København, og hvad hun heraf kunne erfare om kongens tilstand. 12/8 
skriver hun om et verserende rygte gående ud på, at kongens helbred var 
dårligt. I samme brev beretter hun, at hendes lille datter måske skal opdra
ges på Vallø. Det tror hun dog ikke kan være rigtigt. I et nyt brev af 2/9 for
tæller hun, at der verserer rygter om, at man vil sende den danske konge til 
Italien. Det kan kun betyde, at de vil prøve at skaffe ham af vejen (make 
away with him ), m ener hun. I brev af 3/10 m eddeler hun sin broder, at man 
ruster sig til krig i Danmark. H un tænker straks på sine stakkels børn og ud
taler et stille håb om, at de var ude af det hele. Hvilket udfald den eventuelle 
krig ville fa, var hende ganske ligegyldig. Ganske naturligt gik hendes tan
ker ofte til børnene, men nærmere oplysning syntes hun ikke at være kom
m et i besiddelse af. Hvem der har bragt de mange rygter til torvs, som hun 
beskæftiger sig med i sine breve, kan ikke fastslås. Det kan naturligvis blot 
være avisoplysninger.

En af de personer, som hun også tra f i Goerde, og som hun oftere skulle 
få besøg af efter ankom sten til Celle, var hendes tidligere overhofmester- 
inde Louise v. Piessen, som efter sin bortvisning i 1768 først fra hoffet og se
nere fra Danmark havde taget ophold i Celle, hvor hun døde 1799. Caroline 
M athilde om taler hendes korte besøg hos hende i et brev af 29. ju li og skri
ver om hende, at hun var blevet gammel. Hun skulle ikke desto mindre 
komme til at overleve Caroline M athilde i mere end 24 år.

Endelig var om bygningsarbejderne på slottet i Celle afsluttet, og i et sid
ste brev fra Goerde, dat. 17. okt. 1772 kunne hun meddele sin broder, at af
rejsen til Celle var fastsat til den 20. okt. N år det havde trukket ud, skyldtes 
det bl.a., at »m alerduften« i de renoverede gemakker havde været alt for 
stærk. Hun kunne også berette, at det endelig var lykkedes hende at få enga
geret en æresdame, nemlig frk. Liitzow fra Meklenborg. Mange af hendes 
breve fra Goerde havde faktisk drejet sig om hendes tilsyneladende ret store 
vanskeligheder m ed at få engageret de fornødne fremtidige opvartende da
m er og kavalerer.

Byen Celle
Allerede i m iddelalderen havde den driftige handelsby Celle ved sam m en
løbet a f floderne Aller og Fuhse været et vigtigt økonomisk knudepunkt.19 
Navnlig spillede kornhandelen en betydelig rolle. Celle var derfor også tid
ligt (1378) blevet valgt som residensby for de forskellige hertugfamilier, 
som havde kæmpet om m agten i hertugdøm m et Lüneburg. Luthers forkyn
delse fandt varm tilslutning i Celle, og hertug Wilhelm den Yngre, gift med
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en datter af den danske konge Christian III, var en overbevist Lutheraner. 
Wilhelm den Yngre efterlod sig 7 sønner, og for at undgå en opsplitning af 
hertugdøm m et gennemførte han en bestem m else om, at kun den ældste søn 
kunne overtage regeringen. Havde denne ingen sønner, gik hertugdøm m et 
over til en broder og dennes mandlige efterkommere. Slægten havde lige
ledes herredøm m et i det syd for Celle beliggende hertugdøm m e Calenberg 
med byen Hannover som hoved- og residensstad. I slutningen af 1600-tallet 
regerede hertug Georg Wilhelm i Celle og Ernst August i Hannover. Det var 
under hans regering, at kejseren tildelte regenten i H annover kurfyrstevær
dighed. H ertug Georg W ilhelm havde ægtet en fransk hofdame af en gam 
mel huguenotisk slægt ved navn Eleonore Desmiers d ’O lbreuse og havde 
med hende ingen sønner, men to døtre. For at få hende anerkendt af sin 
slægtning kurfyrst Ernst August i Hannover, aftaltes et ægteskab mellem 
datteren Sophie Dorothea og den hannoveranske arveprins Georg Ludvig, 
hvorved hertugdøm m et Lüneburg ved Georg W ilhelms død ville blive for
enet med kurfyrstendøm met Hannover. Dette skete i 1705, og byen Celles 
stilling som residensby var hermed ophørt. Dog vedblev enkehertuginde 
Eleonore at benytte slottet i Celle som residens. Hun døde im idlertid i 1722.

Da den engelske trone blev ledig i 1714, var den nærm est arveberettigede 
kurfyrst Georg Wilhelm, og som Georg I besteg han den engelske trone. 
Hans arveret byggede på, at hans m oder var d atterdatte r af den engelske 
konge Jakob I, der i 1603 efter dronning Elisabeths ønske havde overtaget 
den engelske trone. Jakob I var som bekendt søn af M aria Stuart og havde 
en årrække som Jacob VI været skotsk konge. Ved Georg W ilhelms over
tagelse af kongemagten i England knyttedes kurfyrstendøm m et Hannover 
og det hermed forbundne gamle hertugdøm m e Lüneburg til det engelske 
kongerige, en forbindelse som varede indtil den engelske kong Vilhelm IV.s 
død i 1837 og dronning Victorias tronbestigelse. Adskillelsen på det tids
punkt mellem de to rigsdele skyldtes forskellig arvefølge. I kurfyrstendøm 
met (eller kongedømmet) H annover kunne kun m andslinien udøve rege
ringsmagten. Georg III’s stilling som overhoved for kurfyrstendøm m et 
Hannover var baggrunden for, at han kunne anvise sin søster Caroline M a
thilde slottet i Celle som frem tidig residens.

Slottet i Celle
Slottet i Celle var igennem århundrederne blevet udbygget af de skiftende 
regerende hertuger.20 I sin endelige udformning ved 1600-tallets udløb 
fremstod det som et firelænget kompleks med om trent lige høje fløje og om 
sluttende en indre slotsgård. Østfløjen med indgangsporten havde front 
mod byen, og fra de forskelalige etager i denne fløj havde m an en udmærket 
udsigt mod byen med de mange gamle bindingsværkshuse, rådhuset og
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S lo ttet i C elle i den  nuvæ rende d e ls ta t N iedersachsen . C aro line M ath ilde residerede her fra okt. 
1772 til sin  død i ju n i 1775. H un havde sine gem akker i den  del a f  slo tte t, som er gengivet ovenfor. 
I h jø rn e tå rn e t til venstre  var slo tskapelle t in d re tte t i s tueetagen , og i etagen  ovenover findes i dag 
de offentlig t tilgæ ngelige m indevæ relser for d ronn ingen . Fra sine v induer kunne hun  se ud over 
byen C elle m ed de m ange en dnu  eksisterende gam le b indingsvæ rkshuse. Det kgl. Biblioteks bil- 
ledsam ling.

byens hovedkirke. Stort set er udsigten oppe fra slottet mod byen den sam
me, som da Caroline M athilde flyttede ind. Den ovenfor nævnte hertug Wil
helm den Yngre havde stået for opførelsen af det pragtfulde slotskapel med 
den pom pøse altertavle, hvor han og hans hustru ses knælende på hver sin 
sidefløj a f altertavlen. U nder hertug Georg Wilhelm havde slottets indre 
gennem gået en om fattende renovering. En række franske og italienske 
kunstnere var blevet indkaldt, som navnlig udsmykkede de hertugelige ge
makker i slottets nordfløj. Det var også Georg Wilhelm, der indrettede et 
fornem t hofteater, som endnu eksisterer og stadig anvendes til sit formål. 
Arene 1665-1705 var slottets glansperiode. Efter enkehertuginde Eleonores 
død i 1722 sænkede stilheden sig om det gamle residensslot, og pragtgem ak
kerne stod delvis uden liv. En del a f slottets lokaliteter anvendtes som dom 
stolslokaler.

Inden Caroline M athilde kunne overtage sin nye bolig, var en hoved
istandsæ ttelse nødvendig, og som vi har set, gennemførtes den i løbet af 
sommeren 1772. Det var ikke meningen, at Caroline M athilde skulle resi
dere i den egentlige fyrstefløj. Derimod overlod man hende en række ge
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makker i øst- og sydfløjen. Idag er fire a f disse tilgængelige for publikum, og 
der er på væggene ophængt en række billeder og sam tidige stik, som fortæl
ler dronningens dram atiske skæbne. B illedm aterialet stam m er i væsentlig 
grad fra to danske samlere, nemlig boghandler Svend Aage M eyer og P. 
Regnar Jensen. Sidstnævnte har også skænket slotsm useet kopier af den 
danske hofmaler Jens Juels m alerier af dram aets hovedpersoner: Caroline 
M athilde, C hristian VII o g j .  F. Struensee. Det store hjørneværelse, som 
måler ca. 9X11 m, findes lige over slotskapellet. Foruden billeder rum m er 
dette gemak en del møbler, som formodes at have stået i dronningens værel
ser. Der findes også her -  i en særlig m ontre -  en selskabskjole i rødt silke
damask, som ligeledes formodes at have tilhørt Caroline M athilde. I dette 
hjørnegemak findes vinduer både mod øst og mod syd, og efter traditionen 
skal dette værelse have været dronningens yndlingsgemak. Det var udstyret 
med en rummelig karnap, hvorfra der var en udm ærket udsigt både mod 
byen og til den skønne slotspark, som lå op mod slottets sydfløj. M an kan 
forestille sig, at dronningen ofte har siddet i denne karnap og nydt udsigten. 
Sandsynligheden taler for, at hun har kunnet disponere over andre gemak
ker end de, som idag er tilgængelige for besøg, men hvilke vides ikke. For
modentlig har også en del af hendes ganske om fattende hofstat haft lejlig
heder på slottet. Der var nemlig draget fornøden omsorg for, at hun stedse 
var omgivet af en passende opvartning for en dronning.

Hoffet i Celle
Af en bevaret lønningsliste fra 30/5 1775 fremgår det, at fru C athrine C har
lotte O m pteda, f. v. Horst (1734—1811), enke efter den i 1768 afdøde baron 
Conrad Engelbert O m pteda til M erson, stod i spidsen for dronningens hof
stat med titel af overhofm esterinde, bistået a f hofdam erne v. Liitzow og v. 
Rixleben.21 Desuden bestod hofstaten af overhofm ester v. Hohnhorst, en 
kammerherre og en kam m erjunker sam t en hofskriver. Ikke m indre end to 
livlæger og en kirurg var knyttet til hoffet i Celle. Af det underordnede per
sonale kan nævnes to pager og en pagehofm ester, to kam m erfruer (svarer 
formodentlig til de danske kam m erjom fruer), en kam m ertjener og to garde
robejomfruer. Den ene af kam m erfruerne hed M øller og sagdes at stam m e 
fra København.22 Desuden opregner fortegnelsen en m aitre d ’hotel, en køk
kenskriver, en frisør og en hoffourer. At der var norm eret et talstærkt køk
kenpersonale er forståeligt, da der skulle sørges for m ad og drikke til dette 
omfattende personale. Lønningslisten nævner en konditor med en kvindelig 
medhjælper, en kælderm ester ligeledes med m edhjælper, en sølvtjener, en 
sølwaskerinde, en mundkok, to assisterende kokke, 2 køkkendrenge og en 
køkkenfrue, hvad denne sidstnævnte person så har skullet beskæftige sig 
med. Det store, gammeldags slotskøkken eksisterer endnu og kan besigtiges
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under den officielle rundgang på slottet. N år m an har set det, forstår man, 
at dets daglige drift har krævet et stort personale. Til dronningens og hof
personalets opvartning var desuden engageret 2 løbere og 10 lakajer, en 
pageopvarter, to slotsvægtere og to fyrbødere. Endelig nævnes en såkaldt 
»Altfrau« og hendes 3 m edhjælpere, benævnt »Altmagd«. Flere a f de her op
regnede hoffunktionærer har utvivlsomt haft familie, og det er vel tvivlsomt, 
om de alle har været bosat på slottet. Som tilfældet var i København, kunne 
flere af de gifte have deres bolig ude i byen. Som hofpræst eller »Beicht- 
vater« fungerede generalsuperintendent Jacobi. Endelig kan nævnes, at 
dronningen havde overtaget opdragelse og forsørgelse a f en ung adelsdame 
frk. v. Bennigsen, hvem der var tilsikret en livsvarig pension efter hendes 
død. I denne forbindelse skal også nævnes, at fru O m pteda havde datteren 
Amalie Isabella O m pteda, der i 1772 var 5 år gammel, og som formodentlig 
har boet på slottet. Hun var født i 1767 og blev senere hofm esterinde for de 
danske prinsesser Ju liane og Charlotte, døtre a f arveprins Frederik.

Økonomien omkring hoffet i Celle
Det indgik i aftalen mellem England og Danmark, at den danske regering 
skulle tilbagebetale den medgift, som Caroline M athilde havde haft med 
sig, da hun blev gift med C hristian VII. Den bestod af 40.000 pund Sterling 
(som den engelske krones bidrag) og 40.000 Thaler (som kurfyrstendømmet 
Hannovers ydelse). Efter aftalens ordlyd skulle denne medgift betales se
nest 1. jan . 1773, men den blev faktisk udbetalt allerede i sommeren 1772. 
N år medgiften var returneret, skulle Georg III overtage forsørgelsen af sin 
søster for resten af hendes levetid.23

Af bevaret regnskabsm ateriale fremgår, at rentekam m eret i Hannover på 
kongens ordre betalte samtlige dronningens udgifter fra det øjeblik, hun 
steg i land i Stade og indtil hendes død i Celle i foråret 17 7 5.24 Det fremgår 
af disse regnskaber, at opholdet i Stade, rejsen herfra til Goerde via den lille 
by W insen (an der Lutze) beløb sig til 36.519 Thaler. Fra okt. 1772 og indtil 
dronningens død i foråret 1775 beløb de samlede udgifter sig til 137.392 
Thaler. I regnskaberne skelnes der mellem perioden før og efter 1. aug. 
1773, da dronningens egen hofstat begyndte, som det hedder. Der var nem
lig 27. maj 1773 slu ttet en højtidelig overenskomst mellem Georg III og 
hans søster vedr. hendes fremtidige underhold. Caroline M athilde havde 
m åttet love at betale udgifterne ved omvekslingen til Thaler af den tilbage
betalte medgift. Beløbet skulle forvaltes af rentekam m eret i Hannover, og 
kapitalen tilhørte Kongen og Rentekam m eret, når Caroline M athilde døde. 
Hendes børn kunne ikke gøre noget krav gældende på livrente eller kapital, 
da det var kommet det danske kongehus til gode, at Georg III havde påtaget
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sig søsterens forsørgelse, sålænge hun levede. I overenskom stens § 6 lovede 
Caroline M athilde i et og alt at respektere den indgåede aftale.

Den omvekslede kapital beløb sig til 265.537 Thaler, og heraf ville der 
blive udbetalt 1/10 hvert år eller 26.535 Thaler. U dbetalingen ville finde 
sted kvartalsvis med 6.633 Thaler hvert kvartal. Af de aflagte regnskaber 
fremgår det, at den væsentligste udgift var selve hofholdningen, incl. kost
penge til nogle a f hofbetjentene, nemlig ca. 18—19.000 Thaler. Endvidere 
var der også en ret betydelig udgift nemlig ca. 3.000 T haler til indkøb af kul 
og brænde, og endelig krævede driften af selve hofm arskallatet godt 2.000 
Thaler årlig. Dronningens rent private udgifter syntes ikke at være afholdt 
over dette regnskab. Form odentlig er sådanne betalt med de renteindtæ g
ter, som hun oppebar, bl.a. af den kapital hun havde arvet efter sin m oder, 
og som er anslået til ca. 8.000 engelske pund. Disse penge synes at være an
bragt i obligationer, hvoraf hun modtog renter.

Ankomsten til slottet i Celle
Det var tirsdag d. 20. oktober 1772, at Caroline M athilde ankom til Celle og 
tog sin nye bolig i besiddelse. Der synes ikke bevaret nærmere oplysninger 
om selve ankom sten, men hun kan dog meddele sin broder, at prins Carl 
ledsaget af 3 meklenborgske prinsesser havde været til stede ved ankom 
sten. De var dog straks efter taget videre til Hannover.25

Borgerskabet i Celle gav hende en hjertelig modtagelse. I dagens anled
ning var forfattet forskellige hyldestdigte til den nyankomne. I et a f det hed 
det: »Durch uns, o Königin, jauchst Zelle seinen Seegen«. Naturligvis var 
det en begivenhed, som beboerne i Celle m åtte glæde sig over, at de for 
fremtiden skulle huse en søster til deres fjerne landsherre i London. Når 
byens købmænd i deres hyldest til dronningen bl.a. udtalte: »Sie kehrt zu 
uns, die Sonne goldener Zeiten«, tænkte m an vel ikke blot på den naturlige 
glans, en dronnings nærværelse kastede over byen, men også på den salt
vandsindsprøjtning byens næringsliv kunne forvente som følge af, at Celle 
efter årtier påny var ophøjet i residensbyernes række. Efter en lille uges op
hold i Celle sendte Caroline M athilde 26. oktober et brev til sin broder i 
London, hvori hun påny takkede ham for alt, hvad han havde gjort for 
hende. Hun havde forefundet alt i den bedste orden.

Caroline M athildes ophold i Celle kom kun til at vare ca. 2'/2 år, idet hun 
allerede døde 10. maj 1775, godt to m åneder før sin 25-års fødselsdag. Der 
er ikke bevaret mange m eddelelser om hendes ophold her. Der gik kun få 
breve fra hende til broderen i London. Af og til fik hun besøg af sin søster, 
og hun foretog også visse udflugter både til M onbiliant og til H errenhausen 
med den smukke park udenfor Hannover. H un m eddeler også broderen,



128 HaraldJørgensen

G eorg III (1738-1820), konge af 
E ngland og kurfyrste a f  H an
nover. H an var b roder til C aro
line M ath ilde og havde efterfulgt 
sin farfader G eorg II på tronen i 
1760. Engelsk stik, 1782.

hvad hun erfarer om børnenes skæbne i København. Således giver hun i et 
udførligt brev fra 25. okt. 1774 (se s. 137) udtryk for sin store bekymring. Ef
ter hvad hun har erfaret, er både Christian VII.s og kronprins Frederiks hel
bredstilstand ængstende. Hertil kommer desuden, at arveprins Frederik 
netop har giftet sig, og det m å naturligvis øge hendes bekymring for sønnens 
videre skæbne. Hvor let kan man ikke tage livet a f ham, uden at nogen op
dager det. Bag hendes uro lå naturligvis en evigt nagende uro for, at en even
tuel fødsel af en søn i arveprinsens ægteskab skulle lokke hans fader og vel 
navnlig enkedronningju liane M arie til at rydde den lille kronprins af vejen, 
således at kronen kunne overgå til arveprinsen og hans efterkommere. Ca
roline M athilde appellerede derfor til sin broder som en følsom fader at give 
sin udsending i København ordre til at holde sig nøje underrettet om begi
venhedernes udvikling med hensyn til kronprinsens skæbne. Brevet slutter 
med nogle oplysninger om, at der har verseret rygter i Hamborg om en revo
lution i København og om kongens død, men hun mener, at disse urigtige 
oplysninger blot har været publiceret for, at m agthaverne i København 
kunne få et indtryk af, hvorledes man i en sådan situation ville reagere, hvis 
de forsøgte at sætte deres planer igennem. Som flere gange før, erklærer
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Caroline M athilde sin forventning om, at broderen aldrig ville svigte hendes 
tillid til ham.

Det er forståeligt, at den hårdt prøvede og ensomme kvinde og m oder til
bragte mange ængstelige timer, når rygtet gik om forestående uroligheder i 
København. Hvad skulle der under sådanne forhold blive a f børnene? Hvem 
skulle beskytte dem? Hendes ængstelse gjaldt i første række sønnen. Ville 
hendes fjender prøve at rydde ham af vejen? At hun ved m eddelelsen om 
arveprins Frederiks bryllup med den meklenborgske prinsesse, som fejre
des 21. okt. 1774, så en ny fare dukke frem, forstår man. Hvad hun naturlig
vis ikke kunne vide var, at ægteparret først i 1786 fik deres første levedygtige 
arving, den senere Christian VIII. Hendes ængstelse for hvad der kunne ske 
var vanskelig at betvinge, og det stod hende lysende klart, at man ikke 
kunne forvente nogen positiv indgriben til fordel for hendes søn fra faderens 
side. Det er derfor ikke mærkeligt, at hun lyttede til de m eddelelser, som 
kom hende for øre, at nogle venligtsindede personer havde fundet sammen 
med det formål at føre hende tilbage til København og indsætte hende som 
formynder for sønnen, indtil han kunne overtage den enevældige konge
magt. Kunne en sådan plan gennemføres, kunne hun selv påtage sig ansva
ret for sønnens fremtid. Om hun virkelig har troet på, at en sådan plan 
kunne realiseres, har vi ingen sikre vidnesbyrd om, men at hun gav den sin 
støtte er åbenbart.

7. Planer om at gøre Caroline Mathilde til 
formynder for sin søn
Det hører med til en skildring af Caroline M athildes sidste leveår at rede
gøre for en plan, som havde til formål at føre hende tilbage til København 
og indsætte hende som m idlertidig regent, indtil den m indreårige kronprins 
blev myndig. Allerede kort efter dronningens ankom st til Celle havde en 
kreds af unge m ennesker med tilknytning til det danske hof og centraladm i
nistrationen fundet sammen med det formål at føre dronningen tilbage. Der 
er intet, der tyder på, at de »sammensvorne« fra efteråret 1772 nåede læn
gere end til at diskutere m uligheden. Nogen henvendelse til dronningen sy
nes ikke at have fundet sted. Planerne var im idlertid ikke helt opgivet, og i 
efteråret 1774 dukkede de op igen, idet de samme personer nu fik en m ulig
hed for at kontakte dronningen og også knytte forbindelse med Georg III i 
London. Alt blev im idlertid til intet, da dronningen pludselig afgik ved dø
den 10. maj 1775.

Hovedkilden til belysning a f kupplanens første fase er en beretning, skre
vet a f en a f deltagerne, nemlig forfatteren og em bedsm anden August H en
nings (1746-1826). Hans beretn inger forfattet ca. et halvt århundrede, efter 
at begivenheden fandt sted og dateret 24. ju n i 1821.26 Den er ret kortfattet
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og lidet troværdig, idet den om taler begivenheder, som forfatteren først 
langt senere kan have faet kendskab til. Dog tør man nok tro på, at de perso
ner, hvis navne bringes i forbindelse med kupplanen, er rigtige. Hennings’ 
beretning har siden dens fremkomst været hyppigt benyttet i dansk historie
skrivning. Kendskabet til den sidste fase af kupplanen bygger på en helt an
den kilde. Den er langt mere udførlig og støttes af samtidige breve. Man har 
hidtil betragtet den som ret fantasifuld, og det skal ikke nægtes, at den kan 
læses som en spændende roman. Helt uden jordforbindelse er den nu nok 
ikke. Beretningen indgår i den engelske rejseskribent sir Nathanael Wrax- 
alls i 1815 offentliggjorte meget populære memoireværk. En hastig præsen
tation a f  de »ungdommelige« kupm agere vil være på sin plads.

Som hovedpersoner nævner Hennings foruden sig selv den jævnaldrende 
Ernst Schimmelmann (1747-1831), som han havde kendt i adskillige år, og 
med hvem han opretholdt en om fattende korrespondance. De to unge m en
nesker var dybt rystede over Caroline M athildes brutale bortførelse fra slot
tet og indespærring på Kronborg slot. De var meget kritiske overfor de nye 
magthavere, og de m ødtes i et fælles ønske om at medvirke til, at Caroline 
M athilde kunne indsættes som m idlertidig regent for sin 4-årige søn. Hen
nings var a f uddannelse ju ris t og var i 1771 blevet arkivar ved det tyske kam
m er under Rentekam m eret. Han udnævntes 13. nov. 1772 til legations
sekretær i Berlin og fik 20. nov. ordre til at tiltræde sin post. I sin beretning 
fortæller han, at han straks efter ankom sten til Berlin opsøgte den dervæ
rende engelske m inister Harris (senere lord M almesbury), som han fortalte 
om kupplanerne. Den engelske gesandt var meget interesseret, og det 
kunne måske lønne sig engang ved lejlighed at undersøge, om han i sine ind
beretninger til Foreign Office i London har om talt Hennings henvendelse. 
I efteråret 1774 hjem kaldtes Hennings fra Berlin og udpegedes 5. maj 1775 
til chargé d ’affaires i Dresden, en stilling han varetog indtil 1776, da han fik 
overdraget et embede i økonomi- og kommercekollegiet under Ernst Schim
m elmann. Det kan være rigtigt, at han i efteråret 1772 har ført forhandlinger 
i Hamborg med nogle medvidere i kupplanerne, men hans diplomatiske 
sendelse til Berlin må have udelukket en mere aktiv deltagelse i planlægnin
gen.

Den anden hovedperson var den unge baron Ernst Schimmelmann. Han 
var søn af m onarkiets indflydelsesrige økonomiske rådgiver grev Heinrich 
Schim melm ann (1724-82), der ønskede, at sønnen skulle forberedes til en 
frem tidig stilling indenfor den økonomiske centralforvaltning. Han sørgede 
derfor for, at han fik en passende uddannelse, og 7. april 1773 blev han m ed
lem af overskattedirektionen og 28. april 1775 assessor i skatkammerdirek- 
tionen. Den unge Schimmelmann synes under hele foretagendets forløb at 
have været den centrale københavnske sammensvorne. Hvem han iøvrigt
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har haft kontakt med indenfor adm inistrationen er ukendt. Helt alene har 
han vel ikke optrådt.

Derimod synes han at have opretholdt en vis forbindelse med baron Fred. 
Ludvig Ernst Biilow (1738-1811), der havde været staldm ester under C aro
line M athilde, og som havde deltaget i det kgl. taffel, som fandt sted um id
delbart før det skæbnesvangre maskebal på H ofteatret. Efter dronningens 
fængsling havde han forladt hovedstaden og boede nu i Altona. Hennings 
fortæller, at Schimmelmann i efteråret 1772 sendte ham  til Altona for, at 
han kunne kontakte Biilow. Denne introducerede ham for en anden a f d ron
ningens tro tilhængere, nemlig grev Ferdinand Ahlefeld (1747-1815), d e ra f  
uddannelse var officer, og som fra 1768 havde været knyttet til hoffet i Kø
benhavn. Han var en fejret kavaler og meget teaterinteresseret. Ofte havde 
han været C hristian VII.s m edspiller i de forestillinger, hvor kongen yndede 
at optræde. Også han havde efter katastrofen i jan u ar 1772 forladt Køben
havn og taget ophold i Altona. Når Hennings i sin beretning antyder, at man 
allerede på det tidspunkt havde kontakt med Georg III, og at han, H en
nings, var udset til at føre korrespondancen med den engelske konge, må 
man nok stille sig tvivlende. Én ting er im idlertid givet. Vi m øder de samme 
personer i 1774—75, som allerede var inde i billedet i 1772.

Godt to år efter hofrevolutionen i 1772 kom en ung englænder til Køben
havn, og nærmest ved et tilfælde blev han indblandet i kupplanerne.

Nathanael Wraxall indblandes i kupplaneme
Nathanael Wraxall var født i 1751 i Bristol i en tilsyneladende solid borger
lige familie.27 Han gik i skole i sin fødeby, men om hans tidligste ungdom vi
des ikke meget. Han var levende interesseret i at opleve den store verden, og 
inden sit fyldte 20. år tog han til Bombay i Indien og var i et par år i det øst
asiatiske kompagnis tjeneste. Han var tilbage i London i 1772, besøgte der
efter Portugal og foretog i foråret og som m eren 1774 en lang rejse, som førte 
ham først til Danmark og derfra gennem Sverige og Finland til St. Persborg, 
gennem de baltiske lande og videre til Nordtyskland. Efter hjem kom sten fra 
denne rejse udsendte han i begyndelsen afåre t 1775 en rejseskildring i form 
af 19 breve, sendt til en ukendt ven. Bogen var velskreven, indeholdt adskil
lige anekdoter og blev en publikumssucces. Det var på tilbagevejen fra 
denne rejse, at han i Celle blev m odtaget af Caroline M athilde og senere i 
Hamborg blev kontaktet a f de »sammensvorne«, men herom tier rejseberet
ningen ganske. I de følgende år foretog han talrige rejser i forskellige euro
pæiske lande og indsam lede på disse et om fattende m ateriale a f historisk og 
aktuel politisk karakter. Navnlig interesserede han sig for forskellige hoffers 
tilværelse. I hans om fattende forfatterskab spiller anekdoten en frem træ
dende rolle. Det gælder også hans ret nærgående skildring a f Georg III.
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Hans fremstilling er et resultat af en hurtig iagttagelsesevne og i mindre 
grad båret af dyberegående undersøgelser, og flere af bøgerne blev genop
trykt i flere oplag. Fra 1780-94 var han medlem af underhuset ogen varm til
hænger a f William Pitt den yngre (1759-1806). En kritiker har udtalt, at 
hans pen var springende, men næsten altid underholdende.28 På sine ældre 
dage blev han adlet (baronet), og han døde i 1831 om trent 81 år. Dødsfaldet 
ind traf i Dover, da han var på vej til Neapel, et vidnesbyrd om hans usvæk
kede interesse for rejser.

Det var om m orgenen d. 19. april 1774, at Wraxall ankom til Helsingør 
ombord på det engelske skib Friendship.29 Han optog straks kontakt med 
den engelske konsul Fenwick og besøgte Kronborg. Som englænder var han 
interesseret i at se det slot, hvor Caroline M athilde havde været holdt som 
fange. H an konstaterede, at hun havde boet i kom m andantboligen, men han 
benyttede lejligheden til at besøge de kgl. gemakker, som han karakteriserer 
som »udstrakte, umøblerede, hæslige, tomme vægge, aldrig varme i juli« .30 
H an forlod Helsingør i løbet af aftenen og ankom til København tirsdag nat 
og tog ophold på et hotel med udsigt til C hristiansborg slot.

Han opholdt sig i København en m åneds tid, og besøget er skildret i 5 
breve, idet han først fortsatte til Sverige 13/5 1774. Han besøgte forskellige 
københavnske seværdigheder og foretog også en kort rejse til Roskilde, Fre
deriksværk, Fredensborg og Hørsholm, da han var specielt interesseret i at 
besøge de kgl. slotte. Hans beretning om København kunne nok fortjene at 
blive kendt i videre kredse. Han nævner ikke, hvilke personer han fik kon
takt med med undtagelse af kunstkam m erforvalter Lorenz Spengler (1720— 
1807), som ledsagede ham til den kgl. malerisamling på slottet og formo
dentlig også til kunstkam m eret. Han var meget interesseret i at skaffe sig en 
fyldig redegørelse for de begivenheder, som havde ført til Caroline M athil
des bortvisning, og han beretter udførligt herom. Hvem der har givet ham 
disse oplysninger, røber han ikke. Hans beretning bringer kun lidt om dron
ningen, men desto mere om de to grevers barske endeligt. Han valfartede 
med gysen til stedet, hvor deres afpillede knogler stadig kunne beskues. 
Han fortæller videre, at offentligheden var yderst kritisk over for den sid
dende regering, og han bringer en ganske interessant, men nærgående kritik 
a f C hristian VII.s m uligheder for at øve nogen virkelig indsats i regerings
arbejdet. Han udtaler sig også meget kritisk om arveprinsen, hvis kongelige 
herkom st er hans eneste berettigelse til at udøve politisk indflydelse. Når 
man tænker på den succes, denne rejseskildring fik, må redegørelsen for for
holdene ved det danske hof og beskrivelsen af Struensees skæbne have bi
draget til at nedsætte det danske monarki og dets konge i den engelske of
fentligheds øjne.

På hjem rejsen fra St. Petersborg besøgte Wraxall Narva, Königsberg, El-
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V edstående billede a f  sir N. W il
liam W raxall blev frem stillet a f  
R obert C ooper og anvendt ved 1. 
udgaven a f  W raxalPs erin d rin g s
værk, udgivet 30/3 1815 a f  T . Ca- 
dell & W. Davies, S trand  London. 
L rindringsvæ rket er en hoved
kilde til belysning a f  forhistorien  
til den m islykkede plan om at føre 
C aroline M ath ilde tilbage til K ø
benhavn og gøre hende til for
m ynder for den  6-årige k ronprins 
Frederik. British M useum , Lon
don.

bing, Dantzig og rejste videre gennem Pommern. Han tilbragte et par dage 
sammen med hertugen a f M eklenborg-Strelitz og ankom søndag d. 18. sept. 
1774 til Celle. Dagen efter blev han præ senteret for Caroline M athilde og 
deltog i det sædvanlige middagstafTel. M an m å formode, at dronningen iv
rigt har udspurgt ham om forholdene i København. Herom fortælles dog in
tet i rejseberetningen. Om opholdet i Celle, som varede 3 dage, gives ikke 
mange oplysninger. Han fortsatte rejsen via Verden og Bremen til H am 
borg, som han nåede omkring m ånedens udgang. Beskrivelsen af Hamborg 
er også ganske kort, og naturligvis indeholder rejseberetningen in tet om 
hans sam taler med grev Biilow og Ernst Schimmelmann i Ham borg og hans 
fornyede besøg i Celle 9. og 24. oktober. Han synes at være ankom m et til 
London 15. november, og m an må gå ud fra, at han i den følgende tid har væ
ret travlt optaget a f at tilrettelægge sin rejsebeskrivelse til udgivelse. Den
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udkom i London i begyndelsen a f året 1775 og m åtte hurtigt genoptrykkes.
Først 40 år efter at W raxall var blevet indblandet i planerne om at føre Ca

roline M athilde tilbage til Danmark, løftede han sløret for disse. Redegørel
sen er optaget i det store erindringsværk, som udsendtes under titlen »Hi- 
storical memoires of my own time« i to bind, og som i sin oprindelige udgave 
udsendtes i 4 oplag. N år værket først udsendtes i 1815, hænger det sammen 
med, at det indeholdt en meget nærgående skildring af Georg III, som for
fatteren først ønskede offentliggjort, efter at kongen på grund af sin sinds
sygdom havde m åttet overgive kongemagten til sin søn. Til grund for den 
følgende frem stilling er anvendt en speciel amerikansk udgave af værket, 
som udkom i 1845 i Philadelphia under titlen »Posthum ous memoirs of his 
own time«, og som er identisk med den engelske 2. udgave.31

Wraxalls 1. besøg i Celle
Den engelske rejsebogsforfatter er tilsyneladende den eneste, der har givet 
en personlig skildring af dronningen under opholdet på slottet i Celle. Selv 
om m an ikke i detaljer kan eftergå hans meddelelser, har de alligevel sin be
tydning, fortalt som de er af et øjenvidne. For Wraxall var det nærliggende 
at drage en sam m enligning mellem M arie A ntionettes skæbne og Caroline 
M athildes, men der var forskel mellem de to fyrstinder. Begge havde per
sonlig tiltrækning, fremhæver han, men den første havde fra naturen »en 
m ajestætisk holdning, en elegant frem træden og en ganske særlig ynde. 
Caroline M athilde derim od, om end ikke fuldkommen i sin optræden, ven
lig og meget nedladende, ejede kun ungdom m ens sædvanlige udstråling, 
fremhævet af et godt udseende, behagelige træk og en fyldig skikkelse. 
Begge anklagedes for galante eventyr. Begge styrtedes fra tronen, blev arre
steret og underkastet de alvorligste forhør«.32 Men her hører parallellen 
mellem de to også op, fortæller han. Caroline M athilde undgik gennem sin 
broders indgriben den straf, som ram te den franske dronning. Det er ganske 
interessant at notere, at også W raxall i sin skildring af Caroline M athilde 
har heftet sig ved hendes fyldige skikkelse (embonpoint). Det har også an
dre bemærket.

Fra W raxalls andet besøg i Celle stam m er en skildring af et dagligt taffel 
på slottet i Celle. Et sådant billede af dagliglivet kendes ikke andetsteds fra 
og har derfor en ikke ringe interesse.33

Det hørte til hofetiketten i Celle, at alle fremmede, der tilsagdes til m id
dagstaflet, som også her var hovedm åltidet, først skulle modtages i dronnin
gens daglige gemak. Dronningen var den pågældende dag ikke alene, idet 
hun havde besøg af sin søster, arvehertuginden af Brunsvig. M iddagstaflet 
fandt sted kl. 2 om efterm iddagen, og deltagerne samledes lidt før det tids
punkt. A ntallet a f hofembedsmænd udgjorde ca. 10. Når taflet var meldt
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Portræ tm edaillon  a f  C aroline 
M athilde, m alet a f  C arl D. 
Voigt i 1774. Form odentlig  er 
de t et a f  de sidste  p o rtræ tter, 
som eksisterer a f  d ronn ing  C a
roline M athilde. P o rtræ tte t be
styrker rig tigheden a f  den  en 
gelske forfatter W raxalls be
m æ rkning om d ronningens fyl
dige skikkelse. F rederiksborg- 
m useet.

rede, bevægede selskabet sig ind i spisesalen, hvor de to kongelige søstre 
indtog deres pladser m idt for den ene langside af bordet. Begge sad på to 
smukke lænestole. Den fremmede gæst var anbragt lige over for dronningen 
på den m odsatte side a f bordet, og konversationen gik livligt. Efter taflet gik 
man tilbage til dagligstuen for at indtage kaffen. U nder denne del a f taflet 
sad de to søstre ned, m edens resten af selskabet stod i en kreds udenom  
dem. N år kaffen var drukket, trak søstrene sig tilbage til deres private ge
makker. Hvad Wraxall angår, tog han tilbage til sit hotel for at afvente be
sked fra dronningen på det budskab, han havde bragt med fra Hamborg,og 
som det var lykkedes ham under m odtagelsen i dagligstuen at overbringe 
dronningen, uden at søsteren havde opdaget det. Det var den almindelige 
opfattelse, at hun havde til opgave at følge Caroline M athildes gøren og la
den og indberette til broderen. Vi vil nu i detaljer følge W raxalls beretning 
om hans virke i dronningens sag.

Da Wraxall første gang m ødte dronningen, og hun hørte, at han agtede 
sig til Hamborg, anm odede hun ham om at skaffe oplyst hos den engelske 
minister M athias i Hansebyen, hvornår et planlagt besøg af en fransk skue
spillertrup kunne finde sted i Celle. U nder en m iddag i Ham borg hos en af 
byens frem trædende borgere m ødte han forskellige danske, som interesse
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ret spurgte nyt om dronning Caroline M athilde. En af dem var den senere 
gehejm elegationsrådj. P. Texier (1738-1818), der tidligere havde været i fa
milien Schim melm anns tjenste, havde ledsaget Christian VII på hans store 
udenlandsrejse og fra 1771 været inspektør ved de kgl. franske skuespil ved 
hoffet. Fra 1774 havde han virket som generalrevisor ved det kgl. lotteri, 
som havde sit hovedsæde i Holsten. Texier fortalte W raxall, at der eksiste
rede en gruppe danske, som ønskede at føre dronningen tilbage til Køben
havn, og han spurgte, om han var villig til at virke som m ellemmand mellem 
gruppen og dronningen. Han m åtte im idlertid optræde med den største 
hem m elighedsfuldhed. W raxall stillede sig straks til disposition. Efter at 
have givet sit tilsagn havde han sam taler med både grev Biilow og Ernst 
Schimmelmann. I første omgang bad man W raxall om at aflægge et nyt be
søg i Celle og forespørge dronningen, om hun overhovedet kunne tænke sig 
at vende tilbage til København. Svarede hun bekræftende, m åtte man an
mode hende om at søge stø tte til planens gennemførelse hos Georg III.

Wraxall indleder pendulfart mellem Celle, Hamborg og London
M an kan undre sig over, at W raxall på intet sted i sin lange beretning næv
ner andre »kongerigske« sam m ensvorne end Ernst Schimmelmann. Den 
vigtigste person, han fik forbindelse med i Hamborg, var grev Biilow, men 
der nævnes også andre. Således fik W raxall på et vist tidspunkt at vide af 
Biilow, at den »norske vicekonge« var positivt indstillet. Herm ed kan van
skeligt være ment andre end prins Carl af Hessen, der fra 1772-74 havde 
haft bopæl i Norge som overgeneral over de norske tropper. Han havde nu 
taget ophold i Slesvig, men bevarede stadig sin militære stilling i Norge. 
Desuden nævnede Biilow to yderligere tilhængere a f kupplanen, nemlig gu
vernøren over Rendsborg fæstning Ludvig v. Køller-Banner og komman
danten over Gliickstadt fæstning, generalm ajor Carl Wilhelm v. Sames. Den 
førstnævnte havde, som om talt foran, medvirket ved Struensees arrestation 
i jan . 1772, men var hurtigt faldet i unåde hos de nye magthavere og derfor 
forflyttet til Rendsborg. Det havde unægtelig været mere interessant at er
fare, hvem Schimmelmann sam arbejdede med i København, men på det 
punkt lades man helt i stikken.

W raxall drog herefter tilbage til Celle, hvortil han ankom 9. okt. Han 
m edbragte den ønskede besked om teaterbesøget, og gennem kammerherre 
v. Seckendorf anm odede han om audiens, således at han personligt kunne 
overrække den ønskede oplysning. Han blev tilsagt til det ovenfor skildrede 
middagstaffel, og herunder fik han også mulighed for skjult for omgivel
serne at overrække dronningen en af ham selv forfattet skrivelse indehol
dende den a f  grev Biilow ønskede erklæring. Gennem v. Seckendorf fik han 
senere på dagen besked om, at dronningen var rede til at vende tilbage til
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København. Med denne besked vendte W raxall tilbage til Hamborg, hvor 
han havde et nyt møde med Biilow, som fremhævede, at det ville være nød
vendigt at få et tilsagn fra Georg III om positiv støtte. Han mente også, at 
dronningen m åtte anerkende, at Wraxall personligt forelagde Georg III pla
nen. Dette krævede en ny rejse til Celle, hvortil Wraxall nu ankom 24. okt. 
For ikke at vække mistanke, indskrev han sig som fransk købmand og tog ind 
på en kro i byens udkant. Gennem  v. Seckendorf arrangeredes et møde med 
dronningen i den såkaldte franske have. Hun akom til rette tid, spadserede 
fra indgangen til den lille pavillon i haven og havde her en lang drøftelse 
med Wraxall. Hun lovede selv at skrive til kongen, til lord Suffolk og til ba
ron de Lichtenstein, en H annoveraner som stod i høj gunst hos Georg III. 
N år W raxall kom til London, skulle jo rdbunden  således være godt for
beredt. Han havde aftalt med Biilow, at de skulle mødes på poststationen 
Z ahndorf midtvejs mellem Ham borg og Celle, da Biilow ønskede hurtigst 
muligt at fa besked om dronningens stillingtagen. Fra Zahndorf tog Wraxall 
direkte tilbage til London, hvortil han ankom 15. november. Han optog 
straks kontakt med v. L ichtenstein, som frarådede et besøg hos lord Suffolk. 
Han alene skulle forsøge at forhandle spørgsm ålet med den engelske konge. 
Denne nægtede im idlertid at m odtage W raxall, da han ønskede at kunne er
klære, at han aldrig havde m odtaget nogen agent fra Celle. Det kunne van
skeliggøre de politiske forbindelser med Danmark, hævdede han. Allerede 
heri kunne der ligge et forvarsel for de indviede om, at kongen ikke var altfor 
begejstret for hele planen. I hvert fald havde han til hensigt at stille sine be
tingelser for en eventuel medvirken. De sammensvornes tålmodighed blev 
sat på en ganske svær prøve, da kongen på ingen måde forhastede sig. Først 
i begyndelsen a f februar 1775 kunne v. Lichtenstein meddele den kgl. reso
lution, form uleret i 4 punkter. Som det væsentligste godkendte kongen, at 
der blev gjort et forsøg på at føre hans søster tilbage til København og ind
sætte hende som m idlertidig regent, dog på den udtrykkelige betingelse, at 
man ikke tog en blodig hævn over de nuværende magthavere. Han ønskede 
ikke en gentagelse af den barbariske fremfærd, som var bragt i anvendelse 
over for greverne Struensee og Brandt, og som havde fremkaldt en udbredt 
international forargelse. De nuværende m agthavere skulle blot fjernes. Be
tingelse nr. 2 gik ud på, at når kuppet var gennemført, skulle den engelske 
m inister i København offentlig bekendtgøre, at Georg III havde godkendt 
kuppet. Som punkt 3 udtalte kongen, at han ikke på forhånd ville yde økono
misk støtte, men senere afholde samtlige udgifter. Som et 4. punkt lovede 
han at opretholde kuppet og forsvare det, eventuelt ved en engelsk militær 
indgriben. Kongen forlangte endelig, at dronningen som den første skulle 
godkende disse betingelser, som derefter kunne forelægges Biilow.

Påny begav W raxall sig til Celle, hvor han ankom 17. februar 1775. Rejsen
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var besværlig på grund af store oversvømmelser i Nordtyskland som følge af 
stærk og vedvarende regn. Han kontaktede påny v. Seckendorf, der fik ar
rangeret et møde med dronningen i et afsides værelse i slottet. Dronningen 
udtalte sin skuffelse over, at Wraxall ikke var blevet m odtaget a f kongen, og 
at denne ikke ville love finansiel støtte. H un erklærede, at hun ikke havde til 
hensigt at straffe hverken enkedronningen eller arveprinsen. Hun gik der
efter over til endnu engang at skildre, hvad der var sket på slottet efter m a
skeballet. Samtalen varede over to tim er og blev afbrudt a f  dronningen, da 
hun ikke vovede at blive længere væk fra sine værelser. Om  aftenen modtog 
Wraxall gennem v. Seckendorf dronningens skriftlige bekræftelse på Georg 
III.s betingelser.

Turen gik derefter til Hamborg, hvor W raxall havde et nyt møde med Bii- 
low, der var noget skuffet over den engelske konges krav. De m åtte im idler
tid forelægges i København, hævdede han. Der gik et par uger, inden man 
havde den københavnske reaktion. Man kunne her give fuld tilslutning til 
punkt 1 og 4, og man tog med beklagelse til efterretning, at der ikke kunne 
gives forhåndstilsagn om økonomisk støtte. Punkt 2 fandt man derim od helt 
uantagelig. Man gjorde gældende, at m an havde den fornødne magt til at 
gennemføre kuppet, men man kunne måske ikke opretholde den nye rege
ring. Man m åtte derfor kræve, at den engelske gesandt straks tonede rent 
flag. Skete det ikke, ville man kunne tro, at det hele var iværksat uden hans 
vidende. Hvis han derim od, når de sam m ensvorne besatte slottet, åbent 
henvendte sig til hoffet og m eddelte, at hele aktionen var billiget af den en
gelske konge, og at han ville gøre sit til at sikre kuppet, ville al m odstand op
høre. I Hamborg traf man herefter den beslutning, at det københavnske for
slag skulle forelægges Georg III. M an ønskede desuden dronningens ud
trykkelige tilsagn om, at hun ville komme til København, såsnart kuppet var 
gennemført.

Endnu engang begav W raxall sig til Celle, hvortil han ankom natten  m el
lem 21. og 22. marts. M ødet med dronningen fandt dennegang sted i biblio
teket. Hun lovede at skrive et nyt brev til sin broder, og hun bad W raxall om 
at meddele Biilow, at hun var rede til at rejse til København. Hun understre
gede im idlertid, at hun ikke var sin egen herre, og at hun ikke kunne forlade 
Celle uden broderens tilladelse. Hun boede jo  på hans slot, men hun skulle 
straks skrive det ønskede brev til kongen. Gennem v. Seckendorf modtog 
Wraxall dagen efter dronningens brev til kongen.

Det var sidste gang Wraxall m ødte Caroline M athilde, og der kan være 
grund til at berette, hvilket indtryk dronningen gjorde på ham  ved denne 
lejlighed. »Hun var elegant klædt i purpurrød atlask, og enten havde hun, 
eller også virkede hun på mig ved en m ajestætisk holdning, blandet med 
nedladenhed, ganske ulig en almindelig kvinde af selskabet«.34 Samtalen
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varede ca. 2 timer. Efter at de presserende opgaver var løst, begyndte en 
mere almindelig konversation, »og da Hendes M ajestæt ikke tilkendegav 
nogen hensigt at afslutte den, forblev vi sammen til ca. 11, da jeg vovede at 
spørge hende, om hun ønskede, at jeg  skulle trække mig tilbage. Hun god
kendte det, idet hun dog først pålagde mig, stadigt og nøjagtigt, at holde 
hende underrettet om enhver hændelse, som m åtte indtræffe, som om hun 
håbede, at min fraværelse ville være afk o rt varighed. Da hun var rede til at 
forlade mig, åbnede hun døren, men holdt den tilbage, som om hun ville for
længe sit ophold. Måske så hun denne aften aldrig så tiltrækkende ud som 
i denne stilling og i denne dragt. Hendes ansigtsudtryk, opm untret ved ud
sigten til den sig nærm ende frigørelse fra Celle (som i realiteten kun var et 
tilflugtssted ogen  forvisning), og idet hun togforskud på sin genindsættelse 
på Danmarks trone, lyste op i et smil; og hun forekom at være ved bedste 
helbred«.35

Der er ingen mulighed for at eftergå denne skildring. Den kan lyde nok så 
dram atisk. På den anden side er den vel psykologisk forklarlig. Den unge 
kvinde m åtte være dybt grebet af m uligheden for at kunne vende tilbage til 
København og herm ed at få udsigt til igen at kunne agere på en større scene 
end på det afsides beliggende provinsslot. N år Wraxall taler om hendes 
glæde ved den forestående tilbagevenden til den danske trone, var det nok 
ikke det, hun først og fremmest havde i tankerne. Mere sandsynligt er, at 
hun i første række tænkte på børnene og hendes mulighed for at kunne sikre 
deres fremtid. Dette synspunkt bestyrkes ved de to breve, som er bevaret fra 
hendes hånd netop fra denne periode, hvor hun gennem Wraxall blev holdt 
løbende orienteret om det planlagte forsøg på at få hende tilbage til Køben
havn. De to breves indhold bidrager i høj grad til at bestyrke rigtigheden af 
væsentlige punkter i W raxalls beretning.

Det første af dronningens breve til Georg III er dateret 25. okt. 1774 og 
handler om nogle foruroligende rygter om Christian VII.s svigtende hel
bred og m eddelelsen om arveprinsens ægteskab. M eddelelsen herom øgede 
dronningens ængstelse for den lille prins. Hvor let kunne magthaverne ikke 
tage livet af ham, uden at det behøvede at blive bekendt, og navnlig hvis de 
ikke frygtede nogen. Hvad Caroline M athilde forestillede sig i sin nød og 
kvide, var, at både kronprinsen og hans fader kunne blive ryddet af vejen, 
hvorefter tronen ville overgå til arveprinsen og hans eventuelle efterkom
mere. Dronningen opfordrede derfor kraftigt sin broder, hvem hun karakte
riserede som en blid og kærlig fader (»a tender father«) til at befale den en
gelske gesandt i København at holde et vågent øje med de personer, der om
gav kronprinsen. Det er den eneste måde, man kan redde ham på, hævdede 
hun. Dronningens brev var skrevet um iddelbart efter, at hun havde haft sit 
hemmelige møde med W raxall i den franske have. Som om talt foran (s. 128)
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havde han bedt hende om at bekræfte sit løfte om at ville komme til Køben
havn og desuden at henvende sig til Georg III for at få hans billigelse heraf. 
I brevet nøjedes hun im idlertid kun med at anm ode broderen om at pålægge 
gesandten at holde øje med kronprinsen. Endnu om taler hun ikke -  i hvert 
fald ikke direkte -  de igangværende kupplaner. Det gør hun im idlertid i det 
brev, hun afsendte 25. m arts 1775 til Georg III, og som blev overgivet Wrax- 
all til viderebefordring til kongen. Brevet lyder således:

»Min kære Broder. Den d[anske] adel har gennem et brev, som blev over
givet mig igår a f den samme person, som bragte deres første krav til Eng
land, ønsket, at jeg  i al ydmyghed skulle understø tte deres anm odning til 
Dig. Jeg  kan ikke nægte at gøre det, selv om jeg  frygter at strække mig videre, 
end Du vil anerkende. Den retfærdighed, som lyser ud af hele deres plan og 
optræden, håber jeg  må være en tilstrækkelig undskyldning for mig. Hvis 
ikke det, de ønsker med så megen varme, er ganske og helt mod de løfter, 
som Du har gjort, slu tter jeg  mig til Deres anm odning og bønfalder Dig om 
på denne måde at fremme denne plan til min søns lykke. Højst sandsynlig 
vil de ikke have mod til at bede Dig selv skrive nogle la linier til Din m inister 
i København, om at stå ved deres side, når slaget er blevet rettet, således 
som det er deres største ønske. Jeg  tager mig den frihed at nævne det, da det 
ikke er m eningen, at den skal gå gennem Din statssekretæ r og derfor ikke 
kan betragtes som en m inisteriel handling. Jeg  er, min kære broder, Din 
mest hengivne søster Caroline M athilde.«

Med dette brev i lommen og ligeledes med et brev fra Biilow til Georg III, 
hvori han på de sammensvornes vegne opfordrede kongen til at befale sin 
gesandt i København at træde frem uden tøven, når man havde gjort sig til 
herre over regeringen, tog W raxall tilbage til London, hvor han ankom 5. 
april. Baron Lichtenstein havde på det tidspunkt forladt London, men efter
ladt en besked om, at W raxall trygt kunne henvende sig til den hannoveran- 
ske chargé d ’affaires H inüber, som ville drage omsorg for, at brevene ville 
blive overgivet kongen. Med nogen tøven udleverede han H inüber brevene, 
idet han dog sam tidig selv skrev et til kongen, hvori han anm odede om en 
privataudiens. Han fik aldrig noget svar fra højeste sted, hvad han også var 
forberedt på. Da H inüber nogle uger senere, nemlig 21. april, meddelte 
ham, at han ikke havde m odtaget nogen besked fra kongen om hele sagen, 
underrettede W raxall i breve til dronningen, v. Seckendorf og Biilow, hvor
ledes sagerne stod. Sam tidig spurgte han, om han påny skulle komme til 
Tyskland eller blive i London og gøre et nyt forsøg på at komme til at tale 
med Georg III. 10. maj svarede Biilow, at m an tilrådede ham at forblive i 
London. Biilow m eddelte sam tidig, at alle forberedelser til kuppet fortsatte.

Da W raxall 19. maj kom hjem til sin bolig i Jerm yn Street, blev han m od
taget a f sin tjener med besked om, at dronningen var død. I første omgang
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troede han, at det drejede sig om den engelske dronning, men det var C aro
line M athilde. Kort tid efter bekræftedes underretningen, idet han erfarede, 
at meddelelsen også var givet Georg III under en ridetur, at den havde gre
bet ham dybt, og at han straks havde afbrudt rideturen. Først d. 25. maj 
modtog W raxall et brev fra v. Seckendorf om dødsfaldet, og sam tidig kunne 
han oplyse, at en kurer fra London havde overbragt v. L ichtenstein i H an
nover et brev fra Georg III til Caroline M athilde. Det havde først nået 
hende, da hun lå på sit yderste. Det var derfor aldrig blevet åbnet, tilbage
sendt v. Lichtenstein, der a tter havde sendt det tilbage til Georg III. Dets 
indhold er ukendt, men W raxall mener, at kongen havde svaret positivt. Det 
må imidlertid stå for hans egen regning. 1 .jun i modtog W raxall også et brev 
fra Biilow, som dels udtrykte fortvivlelse i anledning af det katastrofale 
dødsfald dels oplyste, at man da døden ind traf netop var ifærd med at fast
lægge datoen for kuppet. I sin kom m entar udtaler W raxall, at der var al m u
lig grund til at tro, at kuppet ville blive en succes. H an m ener også, at den 
omstændighed, at Caroline M athilde ikke kom til at vende tilbage til Dan
mark, medførte en varig engelsk uvilje mod Danmark. Denne uvilje m ed
førte i første omgang, at m an ikke ønskede, at kronprins Frederik kunne 
ægte en engelsk prinsesse, da et ægteskab blev aktuelt, og senere Englands 
fjendtlige optræden i 1801 og 1807.

8. Dronninge Caroline Mathildes død
Caroline M athilde døde 10. maj 1775 godt to m åneder før sin 25-års fødsels
dag. Hun havde indenfor det sidste halve år to gange været syg og sengelig
gende, men hver gang var hun kommet over det. Denne gang var sygdom
men mere alvorlig. Efter alt at dømme blev hun angrebet af skarlagensfeber, 
og hun døde efter fa dages sengeleje. Den lokale kirkebog oplyser, at hendes 
lig allerede kl. 11 om aftenen på selve dødsdagen blev bragt til den fyrstelige 
gravkælder under kirkens kor.36 Den foreløbige kiste blev senere ersta tte t af 
en kostbar og rigt udsmykket sarkofag af porfyr. Gravkælderen med sarkofa
gen er nu offentlig tilgængelig og tæt pakket med kister m ed lig a f den rege
rende hertugfamilie. I samme gravhvælving hviler også den ovenfor s. 123 
omtalte prinsesse Dorothea og hendes gemal.

Om dødsårsagen skrev forfatteren Carl Bernhard i 1841 i en fortælling om 
Struensee-tiden med titlen »Gamle M inder«, at dronningen havde påtaget 
sig et sygt barns pleje sammen m ed m oderen.37 Barnet var angrebet a f feber, 
og lægen havde erklæret barnets sygdom for meget smitsom. M eget melo
dram atisk skildres videre, at barnet udåndede i dronningens arme, »en sal
vet hånd udøvede en barm hjertig søsters kald og trykkede hendes øjne til. 
Få dage efter var Caroline M athilde ikke mere«.

På Augustenborg slot sad den afdøde dronnings aldrende da tte r enkeher-
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tuginde Louise Augusta. Hun læste denne beretning og skrev følgende til hi
storikeren Laurits Engelstoft (1774—1851): »Min m oder fik sin død deraf, at 
hun, som aldrig havde set et lig, trods alle forestillinger fra hendes omgivel
sers side, ville se en af pagerne som død af fresier (skarlagensfeber) og hen
tede sig selv fresier«.38 Den ovenfor om talte lokale kirkebog oplyser, at 
dronningens page H. W. v. G ustedt var død af fresier godt 14 dage før dron
ningens død. Dette synes at bekræfte datterens udsagn. Det pludselig og 
hele uventede dødsfald gav naturligvis også grobund for adskillige rygter, 
bl.a. vidste nogle at kunne fortælle, at dronningen var blevet forgivet.

Blandt borgerne i Celle vakte m eddelelsen om dødsfaldet almindelig sorg 
og bekymring. Hendes ophold i den lille by havde skabt stor sympati om
kring hendes person, og m an havde som allerede tidligere antydet håbet på 
en fornyet opblom string af erhvervslivet, nu da byen igen var blevet resi
densby. De lokale blade gav i højstem te vendinger udtryk for den bestyr
telse, dødsfaldet havde fremkaldt. En indsam ling blev sat i gang for at rejse 
et m indesmærke for den afdøde. M onum entet, som bærer et vellignende 
portræ trelief af dronningen, blev afsløret i den franske have, som ofte havde 
været et kært udflugtssted for den afdøde. Det var en sachsisk kunstner, der 
udførte m edaillonen, og v. Seckendorf kunne m eddele W raxall, at billedet 
ligner den kære afdøde som to dråber vand.39 M onum entet blev muligvis af
sløret allerede i sommeren 1776.1 samme brev om taler v. Seckendorf, at den 
for dronningen bestem te sarkofag om sider var blevet færdig. Den er frem
stillet dels i Celle dels i Hannover. Uden at være prægtig, har den en vis 
skønhed, m ente han. En m oderne betragter vil nok i stedet for kalde den 
ikke så lidt overlæsset, men indtrykket af den vanskeliggøres, da gravkælde
ren er så sam m enpakket.

I W raxalls erindringsværk er optrykt flere breve fra v. Seckendorf, alle 
skrevet på fransk og med dæknavne for de om talte personer.40 Af disse frem
går, at m an kort efter dronningens død forsøgte at erstatte Wraxall de udgif
ter, som hans mange rejser til Celle havde påført ham. Selv opgjorde han 
disse til 1.000 guinies. Som anerkendelse ønskede han ligeledes at få en stil
ling indenfor adm inistrationen. Dette opnåede han dog ikke, og først i som
m eren 1781 modtog han fra Georg III den ønskede sum af 1.000 guinies.41

Baron v. Seckendorf var også interesseret i, at der i den engelsksprogede 
presse fremkom en nærm ere redegørelse for dronningens liv og død. IW rax- 
alls erindringsværk foreligger også en usigneret redegørelse, som i formen 
kunne tyde på at være et indsendt læserbrev. Det indledes med tiltalen 
»Sir«, som almindeligvis anvendes som indgang til læserbreve i engelske 
aviser.42 W raxall er utvivlsomt den anonyme forfatter, og han har sendt v. 
Seckendorf en kopi, som denne takker for i et brev a f 1. aug. 1775. Det hed
der heri, at m an på lokalt hold har været ganske tilfreds med fremstillingen,
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I den gam le bypark, kaldet »F ran
zösischer G arten« , lod det lokale 
ridderskab kort e fter d ro n n in 
gens død et m onum ent i tidens 
følsom m e stil opstille  o v erd en  af
døde dronning. M onum ente t er 
prydet m ed en vellignende por
træ tm edaljon  a f  C aro line M a
thilde, tegnet a f  L eipzigerkunst- 
neren A dam  Friedrich O eser. 
D ronningen kom ofte i parken, og 
h er m ødtes hun også m ed de sam 
m ensvornes sendebud . Foto H.J.

og at den er skrevet både med elegance, styrke og delikatesse.43 Efter en kort 
levnedsbeskrivelse, hvor forfatteren taler om de bagatelagtige letsindig
heder, som hendes fjender ved det danske hof pustede op til store forbrydel
ser, blev hun kun reddet for videre overlast ved broderens indgriben. På det 
lille hannoveranske slot kom hendes sande og medfødte karakter rigtigt til 
sin ret, og han fortsætter: ». . . Hendes hjertes egenskaber kom frem i hen
des lille hof i Celle og vandt hende almindelig kærlighed. Hendes personlige 
optræden var værdig og yndefuld; hun udm ærkede sig i alle sysler, som pas
sede sig for hendes køn, fødsel og stilling; hun dansede den fineste m enuet 
ved det danske hof, og hun ledte sin hest med usædvanlig behændighed og 
liv. Hun havde sans for musik og helligede megen af sin tid i Celle til klaver
spil. Karakteristisk for hendes påklædning var enkelthed, ikke overdreven
hed, og over hendes opførsel var en venlighed, som for en person af så høj 
en rang kunne udlægges som en vidtdreven nedladenhed. Hendes talenter 
var liberale og m untre. Hun konverserede med største fuldkom m enhed på 
fransk, engelsk og tysk, og til disse færdigheder føjede hun et grundigt kend
skab til italiensk, hvilket sprog hun studerede og beundrede på grund af 
dets skønhed og finhed. Hun havde de m est udsøgte m anerer, var mild og 
indsmigrende, og selv om hendes fastlagte økonomiske status kunne be-
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grænse hendes fyrstelige og m edfødte gavmildhed, stod hendes pung altid 
åben for nød og elendighed. Selv om hendes naturlige tilbøjelighed til glæde 
og m unterhed frem kaldte et indtryk af ro og lykke hos de personer, som ud
gjorde hendes nærm este omgang, kan der ikke være tvivl om, at den række 
a f  grusom m e og ufortjente lidelser, hun havde været udsat for, havde gjort 
et dybt indtryk på hende og muligvis langsom t bidrog til at fremkalde de 
sygdomsanfald, som til slut skulle vise sig skæbnesvangre. Bortvist med alle 
former for fornærmelse fra Danmarks trone nærede hun ingen hævnfølelse 
eller vrede mod dem, der fremkaldte hendes fald, eller mod det danske folk. 
Hendes hjerte var ikke præget af ærgerrighed, men hun betragtede det dia
dem, der var revet fra hendes pande, med en ro og en sjælsstyrke, som kunne 
have fået en Filip V og en Victor Amadeus til at rødme. Det var ikke kro
nen, hun savnede, hendes børns skæbne beskæftigede hende. Dronningens 
følelser var ene og alene en moders, og hvis hun græd den dag, hun forlod 
Sjælland, var det, fordi hun var berøvet disse dyrebare genstande for hendes 
moderlige ømhed.« I forlængelse heraf berettes om hendes glæde ved at 
have erhvervet et billede af den lille kronprins.

Artiklen indeholder også en række detaljer om hendes sidste sygdom. 
Man havde straks tilkaldt livlægen, og da hun så hans alvorlige udseende, 
efter at have undersøgt hende, skal hun have sagt følgende: »De har to 
gange siden oktober befriet mig for en alvorlig sygdom, men denne her kan 
Deres dygtighed ikke m estre, og jeg  er ganske klar over, at her kan medicin 
ikke hjælpe«. M an havde straks sendt bud efter en af Hannovers kendte læ
ger, dr. Johan  Georg v. Zim m erm ann (1728-95), men heller ikke han kunne 
udrette noget. Til at begynde med var pulsen steget til 135 slag i m inuttet, 
men de to sidste dage, hun levede, kunne man ikke tælle slagenes antal. Hun 
var ved bevidsthed lige til det sidste. Baron Seckendorf havde desuden kun
net berette, at generalsuperintendent Jacobi og sognepræsten i Celle Leh- 
zen var nærværende ved dødslejet. Den hurtigt arrangerede begravelse lede
des a f baron v. L ichtenstein. Man bemærkede, at den afdødes søster ikke var 
til stede under dronningens sygeleje eller deltog i begravelsen, hvad så end 
grunden hertil var.44 Fra den Liineborgske stænderforsamling, som netop 
på det tidspunkt holdt møde i Celle, afsendtes et kondolencebrev til Georg 
III. Fra 1. aug. 1775 opløstes hoffet i Celle. Alle, der havde været i hendes 
tjeneste, fik deres afsked med pension. Det samme gjaldt v. Seckendorf. 
M an havde dog betroet ham at registrere dronningens efterladenskaber og 
forvalte den m ødrenearv, som til sin tid m åtte tilfalde dronningens to børn.

M an har utvivlsomt i København m odtaget budskabet om dronningens 
pludselige død m ed stor lettelse. Om man har haft nogensom helst fornem
melse af, at der hem m eligt arbejdedes på at få dronningen tilbage, vides 
intet.
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I den seneste danske om tale af kupplanerne fremstilles disse nærmest 
som det rene dilettanteri. Det hedder således i biografien af Ernst Schim- 
melmann i 3. udgave af Dansk biografisk Leksikon følgende: »Som et udslag 
af ungdommelig rom antiseren kan m an betragte hans deltagelse i den rid 
derlige sammensværgelse, der havde til formål at udfri Caroline M athilde af 
eksilet i Celle og føre hende tilbage til den danske trone, en dilettantisk plan 
som på grund af dronningens død ikke kom til udførelse«. I biografien sam 
mesteds om Caroline M athilde lyder beretningen: »1774 udkastede en ung 
englænder, Nathanael W raxall, sam m en med en lille gruppe af dronningens 
tilhængere bosat i Altona, en fantastisk plan om at befri Caroline M athilde 
og ved et kup sætte hende på tronen igen, men før planen blev iværksat, 
døde hun af en smitsom febersygdom«. Frem stillingen på de foregående si
der har formodentlig bidraget til, at disse absolutte domme må afgørende 
modificeres.

Det kan nok have interesse at se, hvorledes det siden gik hovedperso
nerne i kupplanerne. Om Emil Schimmelmann er allerede m eddelt, at han 
efter 1784 steg til de højeste em beder indenfor statsforvaltningen, og i 
mange år sad han desuden som medlem af gehejm estatsrådet. August H en
nings kom i 1776 tilbage til København og fik en stilling indenfor finansfor- 
valtningen. Han kom im idlertid i m odsætningsforhold til Guldbergregerin- 
gen, og efter 1784 blev han sendt til hertugdøm m erne som kom m erceinten- 
dant og virkede derefter fra 1787 som am tm and i Holsten. Biilow beklædte 
i årene 1789-1811 med m ellemrum diplom atiske poster i udlandet, sidst 
som ekstraordinær dansk udsending ved hoffet i Dresden. H er døde han i 
1811. Endelig kan det om grev Ahlefeldt oplyses, at han fra 1776-78 var ge
sandt i Eutin og fra 1792 hofmarskal hos kronprins Frederik og teaterchef. 
Om de her nævnte personer nogen sinde overfor kronprinsen har røbet, 
hvad de havde haft i sinde med hans moder, ved vi ikke. Derimod gennem 
førte kronprinsen selv i det berøm te statsrådsm øde d. 14. april 1784 et kup, 
som bestod i, at han fik kongen til at underskrive det dokum ent, som m u
liggjorde en afskaffelse af det hidtidige kabinetsstyre og udnævnelse a f nye 
medlemmer af statsrådet.45 Også kronprinsen havde truffet visse militære 
forholdsregler for det tilfælde, at der skulle opstå uro. Form odentlig har 
kupmagerne også planlagt på en eller anden m åde at få kongens underskrift 
på en tilbagekaldelse af dronningen og hendes indsættelse som m idlertidig 
regent. Den, der beherskede kongens person og fik ham til at sætte sit navn 
under de fornødne dokum enter, var spillets herre. Det så m an i 1772, og det 
gentog sig i 1784.
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Stik a f  den  unge kronprins Frede
rik, d e r  i april 1784 ved et kup 
havde overtaget den  enevældige 
kongem agt. H an var født i 1768 
som søn a f  C hristian  VII og C aro
line M ath ilde og a ltså  hendes ene 
livsarving. T ilsyneladende ko
stede  det G eorg III nogen over
vejelse, inden  han gav tilslu tn ing  
til arvens udbetaling . Billedsam- 
lingen. Det kgl. Bibliotek.

9. Arven efter Caroline Mathilde
Ved Caroline M athildes død var hendes søn 7 år gammel og datteren Louise 
Augusta 4. De to børn var dronningens livsarvinger, men der skulle gå ad
skillige år, inden arven blev udbetalt. Den danske regering synes ikke forelø
big at være indstillet på at rejse sagen, og m an kan ikke se bort fra, at heller 
ikke Georg III viste større interesse. Først i 1786 kom sagen til forhandling 
mellem de to regeringer.46

I 1784 havde kronprins Frederik overtaget regeringsm agten på sin faders 
vegne, og godt halvandet år efter indgik hans søster ægteskab med arveher- 
tugen af Augustenborg. U denrigsm inister A. P. Bernstorff fandt derfor tids
punktet inde til at rejse sagen, hvilket skete i en særlig betænkning. Ved kgl. 
resolution af 21. ju li 1786 godkendte kongen sin udenrigsm inisters forslag. 
Muligvis kunne det forsvares, at den engelske konge hidtil havde forholdt 
sig ganske passiv. Nu m åtte sagen im idlertid afgøres, da den vordende brud 
m åtte kunne forlange sin m ødrenearv udbetalt. M an bemyndigede herefter 
arvehertugen til at foretage en henvendelse i sagen til Georg III og udbede
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Stik a f  arveprinsesse Louisa 
A ugusta, der i 1786 havde 
indgået æ gteskab m ed arve- 
hertug  F rederik C hristian  a f  
Slesvig-H olsten-Sønderborg- 
A ugustenborg. H un var født i 
1771 som d a tte r  a f  d ronning  
C aroline M athilde og liv
lægen J . F. S truensee. O gså 
hun blev anset som  livsarving 
efter C aroline M athilde. Bi 1- 
ledsam lingen. Det kgl. Biblio
tek.

sig en nærmere redegørelse for dronningens efterladenskaber. M an fandt 
det åbenbart mere opportunt at lade arvehertugen foretage det fornødne 
end kronprinsen.

Georg III forhastede sig ikke. Han benyttede et brev, som kronprinsen 
havde sendt ham, hvori han lykønskede kongen til at have undgået et a tten 
tat. I det brev, som han sendte kronprinsen, og som er dateret 1. dec. 1786, 
takkede han for hilsenen og nævnte en passant, at arvehertugen havde til
skrevet ham i arvesagen, og at han havde anm odet regeringen i H annover 
om at tilsende ham en afskrift a f overenskom sten mellem ham  og søsteren 
af 27. maj 1773.47

M odtagelsen a f dette brev gav anledning til, at man i København inden 
årets udgang bad regeringen i H annover om en kopi af overenskom sten af 
1773 og kopi a f et eventuelt testam ente. 10. jan u ar 1787 frem sendtes den 
ønskede kopi, og man fik sam tidig at vide, at der ikke var oprettet noget te
stam ente. Udenrigsm inisteren fik desuden oplysning om, at der straks efter 
dronningens død var optaget en bofortegnelse (»ein vollständiges legales
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Inventarium «), og at Georg III havde udpeget en særlig forvaltning til at ad
m inistrere dronningens efterladenskaber. Den eksisterede stadig, og dens 
regnskaber og den nævnte bofortegnelse holdtes i beredskab. Som ansvarlig 
for forvaltningen var udpeget dronningens tidligere kammerherre v. 
Seckendorf, som ofte er om talt i det foregående.

M an havde nu i København faet vished om, at dronningen havde efterladt 
sine børn en arv, m en derudover var det sparsom t med de konkrete oplys
ninger. Påny lod m an arvehertugen skrive til regeringen i Hannover om 
yderligere oplysninger. På dette brev indløb svar 2. april, og heri oplystes, 
at Georg III kort efter dronningens død havde befalet, at børnene skulle 
have sikkerhed for, at de til sin tid kunne m odtage deres mødrenearv. Man 
frem sendte en oversigt over boets indtægter og udgifter indtil udgangen af 
1786, udfærdiget a f kasserer Friedrich Conrad Uslar. Det fremgik heraf, at 
dronningen allerede i levende live havde anbragt sine likvide m idler i obli
gationer. Pr. 27. april 1774 drejede det sig om en sam let sum på 16.800 T ha
ier. Form odentlig stam m ede disse m idler fra dronningens egen m ødrene
arv. Efter Caroline M athildes død havde den specielle arveforvaltning fort
sat opkøbt obligationer, og kapitalen var nu forøget med ca. 50.000 Thaler. 
Af boets m idler havde m an im idlertid afholdt 4.000 Thaler til den foran 
nævnte porfyrsarkofag i gravkælderen i Celle. Med hensyn til dronningens 
øvrige efterladenskaber oplystes, at der var optaget en fortegnelse. Noget 
var im idlertid bortsolgt, og indtægten indgået i boets midler. I forlængelse 
af denne redegørelse gjorde m an opmærksom på, at Georg III i henhold til 
overenskom sten a f 1773 havde afholdt den afdødes hofudgifter og efter hen
des bortgang betalt pension til hendes hofbetjente. En nærmere redegørelse 
herfor stilledes i udsigt. I København opfattede man -  og sikkert med rette 
-  at m an ville gøre krav gældende på en del a f de oparbejdede arvemidler til 
dækning af udgifter efter dronningens død.

Bernstorff anbefalede herefter kronprinsen og arvehertugen 6. jun i 1787, 
at m an udstyrede kansleren ved den holstenske regering v. Eyben med fuld
m agt til at rejse til H annover og forhandle sig frem til en afgørelse af arve
sagen. Arvingerne gav tilslutning, og under 7. jun i 1787 udfærdiges de for
nødne fuldm agter, idet v. Eyben bemyndigedes til i enhver henseende at va
retage arvingernes interesser og rettigheder sam t m odtage og kvittere i ar
vingernes navn. Hvem var denne v. Eyben?

Adolph Gottlieb v. Eyben (1741-1811) var født i Hamborg og adopteret 
af sin farbroder, der var kansler ved landsregeringen i Gliickstadt. Han 
havde en ældre brodér Frederik Ludvig, der gik i dansk diplomatisk tjene
ste. Selv studerede han ju ra , besøgte bl.a. universiteterne i je n a  og Gottin- 
gen og knyttedes efter endt uddannelse til den holstenske landsregering. 
Med kongens tilladelse trådte han i Sachsen-M einingens tjeneste, men
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vendte i 1779 tilbage i dansk statstjeneste, benådet med gehejm erådstitel og 
et østrigsk friherrepatent. Han blev vicekansler ved den holstenske regering 
og i 1780 kansler. Han anvendtes i forskellige diplom atiske sendelser. Også 
senere knyttedes han til det danske diplom atiske korps, idet han en årrække 
var dansk gesandt i Hamborg og repræsenterede det danske hof i den neder- 
sachsiske kreds indtil det tyske riges ophør i 1806. Fra da a f levede han som 
privatm and på sine meklenborgske godser og døde i Lüneburg i 1811. N år 
Bernstorff bragte ham i forslag, skyldtes det hans om fattende kundskaber i 
tysk-romersk arveret. Inden sin afrejse til H annover havde v. Eyben lejlig
hed til personlig at gøre kronprinsen sin opvartning under dennes ophold i 
Holsten, og 3. aug. 1787 kom han til Hannover.

Opholdet i denne by varede ca. en m åned, og v. Eyben har efterladt sig et 
udførligt regnskab over sine daglige udgifter under dette ophold. Han for
handlede med de hannoveranske m yndigheder og kunne forlade Hannover 
12. september. Han tog derefter til Celle, hvor han tilbragte 3 dage og 
vendte derefter tilbage til sin ejendom  LütgenhofT. H er udarbejdede han en 
udførlig beretning om sine resultater, som han underskrev 9. okt. 1787 og 
afsendte til sine opdragsgivere. Det fint udarbejdede dokum ent om fatter 12 
håndskrevne foliosider.

Under sine forhandlinger i H annover m ødte v. Eyben lige fra begyndel
sen et krav om, at der a f dronningens efterladenskaber skulle refunderes 
visse udgifter, bl.a. til afholdelse af pensioner. A fen foreliggende opgørelse 
fremgår det, at der fra dronningens død og indtil påsken 1787 af den kgl. 
kasse var ydet 69.907 Thaler i samlede pensionsudgifter. Selv om beløbet 
lidt efter lidt var gået ned, resterede der stadig pensionsudgifter til et beløb 
af ca. 5.000 Thaler. V. Eyben nægtede im idlertid at afgive en erklæring på 
arvingernes vegne om at ville godkende afholdelse af denne og andre udgif
ter. I hvert fald m åtte han først have forelagt en fuldstændig oversigt over 
dronningens efterladenskaber, inden dette kunne ske. Regeringen efterkom 
kravet, og der udarbejdedes nøjagtige fortegnelser dels over boets indtægter 
dels over smykker, m øbler og kunstgenstande. Det fremgik heraf, at boet 
ejede en obligationsformue på ca. 71.500 Thaler. Lånene var givet til en 
række m yndigheder i kurfyrstendøm m et, men også til privatpersoner såsom 
hofkrigsråd Salomon M ichael David, kam m arér Georg Ludvig v. Sporcken 
og overjægermester v. O ldershausen. Forhandlingerne endte im idlertid 
med, at Georg III om sider gav officielt afkald på kravet om refusion af af
holdte udgifter, og han erklærede sig også villig til at lade forskellige af 
dronningens efterladenskaber, som endnu opbevaredes på slottet i Celle, 
udlevere til arvingerne. Det er vanskeligt at opgive helt nøjagtigt, hvor 
mange rede penge v. Eyben fik udbetalt, men med nogen forsigtighed kan 
beløbet opgives til ca. 70.000 Thaler. I de følgende år indløb fortsat ren te
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indtægter og kapitalafdrag, og indtil 1790 var det v. Eyben, der stod som 
m odtager, indtil Ernst Schim melm ann ved en særlig kgl. resolution overtog 
ansvaret. I Celle gennemgik v. Eyben de registrerede efterladenskaber be
stående bl.a. a f smykker, bøger, m usikalier og et flygel. En del a f dette solg
tes underhånden, idet han ikke mente, at det kunne betale sig at lade det gå 
til offentlig auktion. Hvad han skønnede af interesse for arvingerne lod han 
indpakke og forsegle i 10 pakker, som ved lejlighed skulle afgå til Køben
havn. Det skete dog først året efter. Det blev overladt den danske resident i 
Lübeck Th. Fred. v. Jessen at lade en fragtm and afhente sagerne, og derefter 
transporterede skipper Nic. M unck godset til København, hvor det m idler
tidigt oplagredes i toldbodens pakhus. Først 17. febr. 1789 anm odede uden- 
rigsdepartem entet generaltoldkam m eret om uden visitation at udlevere 
samtlige pakker til kancelliråd Avemann. I sagen vedr. arven ligger udfør
lige fortegnelser over de efterladenskaber, som blev forevist v. Eyben i Celle.

Arvingerne udtrykte fuld tilfredshed med den måde, hvorpå v. Eyben 
havde bragt sagen til afslutning. Muligvis havde han tænkt sig, at der skulle 
ydes ham en gratifikation for udført arbejde, men Bernstorff m åtte meddele 
ham, at arvingerne straks havde disponeret over de m odtagne arvemidler. 
K ronprinsen var im idlertid indstillet på at vise sin erkendtlighed ved at 
skænke v. Eyben en tabatière, m edens arvehertuginden sendte ham et ur. 
De pågældende presenter afsendtes af Bernstorff 23. februar 1788. Det 
fremgår ligeledes af det bevarede dokum entm ateriale, at det overvejedes, 
om man skulle give kam m erherre v. Seckendorf en kgl. gratifikation, men 
m an opgav det, da Georg III havde betalt ham  en pension. Man nøjedes der
for m ed noget senere at udnævne ham til hvid ridder, uden at han skulle er
lægge det sædvanlige gebyr. Derimod ydede man kasserer Uslar, der ikke 
havde m odtaget anden ansættelse i Hannover, en dusør på 400 rdl. og også 
hofsekretær Gruve fik en m indre erkendtlighed.

Herm ed var m an im idlertid ikke færdig med v. Seckendorf. 1 1805 ansøgte 
han gennem gesandten i Berlin om en årlig understøttelse af den kgl. kasse, 
da han ikke mere oppebar pension i Hannover. Ansøgningen anbefaledes af 
den preussiske statsm inister Karl Aug. v. H ardenberg (1750-1822), der 
stam m ede fra Hannover. I en personlig skrivelse fra v. Hardenberg til den 
danske gesandt Carl Ludvig v. Baudissin (1756-1814) oplyste han, at v. 
Seckendorf og han var svogre. Ved kgl. resolution af 29. maj 1805 tilstod 
m an v. Seckendorf en årlig gratifikation på 500 rdl., indtil han igen fik pen
sion fra sit hjem land. Både udnævnelsen til hvid ridder og forslaget om den 
årlige gratifikation blev forelagt kongen gennem finanskollegiet, hvor Ernst 
Schim melm ann var den ansvarlige leder. Selv om der nu var forløbet 30 år, 
siden Schimmelmann som ung em bedsm and havde været indblandet i pla-
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nerne om at føre Caroline M athilde tilbage til København, har han formo
dentlig gerne ville støtte det medlem a f dronningens hofstat i Celle, som 
havde været indviet i de dengang verserende kupplaner.

Noter
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En konsangvinitets-betegnelse
Af
Knud Højrup

Problemstilling
Når man adm inistrativt har behov for at behandle en større mængde ting el
ler aktiviteter af samme type, har m an brug for en num m erering eller beteg
nelse, som entydigt kan identificere og derm ed adskille de enkelte objekter 
fra hinanden. Den mest kendte betegnelse af denne type, er vel nok autom o
bilernes num m erplader, som med to bogstaver og fem cifre entydeligt iden
tificerer ethvert dansk autom obil. Før i tiden kunne m an oven i købet ud fra 
de første to bogstaver bestem m e hvilken by køretøjet kom fra.

Indenfor slægtsforskning er der ligeledes behov for et betegnelsessystem , 
som kan gøre det nemmere at formidle oplysninger om mange personer og 
deres indbyrdes slægtskabsforhold. Mange system er er i tidens løb blevet 
udtænkt, anvendt og beskrevet, men kun et system til num m erering af aner 
i en anetavle er indtil nu blevet anerkendt som det man i dag bør anvende, 
nemlig Kekule von S tradonitz’s system. Hr. B. V. Adsersen skriver i indled
ningen til sin artikel »Personbetegnelser i Slægtstavler« følgende: »I en ane
tavle efter Kekule von Stradonitz system er hver af anerne entydigt betegnet 
med et tal, og af dette tal alene kan m an let se, hvordan en ane er beslægtet 
med probanden eller de øvrige aner«. Dette systems logiske opbygning og 
enkelhed er sandsynligvis hovedårsagen til dets status som det m est an 
vendte system til publikation a f anetavler.

I forbindelse med efterslægtstavler og konsangvinitetstavler er man der
imod endnu ikke nået til enighed om et tilsvarende system, og det til trods 
for at der i tidens løb er blevet afprøvet mange forskellige løsninger. Den 
fremragende system atiker overlæge Kai Albertsen nåede ikke selv, inden 
sin alt for tidlige død i 1985, at finde frem til »systemet«, men han har i en 
artikel i Samfundets Jubilæum sbog i 1979 klart og system atisk beskrevet de 
krav man kunne have til et sådant. Artiklen hedder »O pstillingsprincipper 
og personnum m erering i konsangvinitetstavler«, og heri stiller overlæge Al
bertsen følgende krav til slægtsbetegnelsen:

1. Slægtskabet med probanden bør fremgå af betegnelsen.
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2. Betegnelserne skal være entydige, dvs. der må ikke være to eller flere per
soner, der har samme betegnelse.

3. Systemet skal være enkelt og alm ent forståeligt.
4. Systemet skal uden vanskelighed kunne anvendes i maskinskrift og bog

tryk og må derfor ikke kræve særlige tegn (græske bogstaver, streger over 
symbolerne eller hævede eller forsænkede tal og bogstaver).

Alle disse krav er logisk begrundede, men jeg  er overbevist om, at det er krav 
num m er 2, der er hovedårsagen til at »Systemet« endnu ikke er fundet. 
Grunden hertil er at ane-num m eret a f de fleste slægtsforskere både betrag
tes som en betegnelse for personens slægtskabsgrad (konsangvinitet) med 
probanden, og sam tidigt som en entydig identifikation af personen (num 
m erplade). Dette har kunnet lade sig gøre fordi en person f.eks. kun kan 
have en (ægte) farfar, og ane-num m eret har derfor kunnet opfylde begge be
hov, dog med den begrænsning at man ikke kan ændre på probanden uden 
at skulle ændre alle sine slægtsm edlem m ers betegnelser.

Personligt har jeg  altid betragtet ane-num m eret som en variabel stør
relse, som kunne skifte for en person afhængig af hvem man ville anvende 
som proband, og selv om man bibeholdt probanden, kunne den samme per
son have flere forskellige ane-num re f.eks. i forbindelse med anesammen- 
fald. Derfor har jeg  til identifikation af personerne i min slægt aldrig an
vendt ane-num re, men derim od en form for løbenum re, de kaldes herefter 
ID -nr.1

Konsangvinitets-betegnelsen
N år m an ved anvendelse af et ID-nr. af en eller anden slags, har opfyldt over
læge K. Albertsens krav nr. 2 til entydige personbetegnelser, kan man forat 
beskrive slægtskabet mellem probanden og en person, tildele personen en 
»konsangvinitets-kode«, lad os for nem heds skyld kalde den for »Kon- 
sangv.«. For anerne er der ingen tvivl om at deres Konsangv. skal være ane- 
num m eret, da dette er en alm indeligt anerkendt slægtskabsbetegnelse. De 
øvrige personer i slægten vil jeg  anbefale at man tildeler en Konsangv. med 
følgende opbygning: X =  Y, hvilket skal tydes som »probandens ane num 
m er X er lig med personens ane num m er Y«. Med dette system, kan man be
tegne alle m edlem m er af probandens slægt, da det jo  netop er en forudsæt
ning, for at to personer er i slægt med hinanden, at den ene er efterkommer 
af den anden, eller at de har m indst en fælles forfader eller -moder.

Koden »1 =  Y« skal efter samme princip tydes som »probanden er (lig 
med) personens ane num m er Y«, hvilket vil sige at denne betegnelse for ef
terslægt er en delmængde af ovennævnte Konsangv., hvilket stem m er over
ens med virkeligheden, hvor efterslægten netop er en delmængde af proban
dens hele slægt. Det vil altså sige, at man kan anvende samme nummer-sy
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stem til at betegne alle personer i en konsangvinitetstavle, sam tidigt med at 
det um iddelbart fremgår af betegnelsen, om personen er proband, ane, ef
terslægt eller efterkom m er af en af anerne, og i så tilfælde hvilken. Ligeledes 
kan man let udregne slægtskabsgraden, da koden klart definerer den ene el
ler cie to stam lister som forbinder probanden med personen.

Ved en stam liste forstås den række af personer (fædre/mødre), som for
binder to personer, hvor den ene er efterkom m er a f den anden. Denne liste 
kaldes også i Fabritius og H att for henholdsvis Stamrække, Ascentorium  og 
Descentorium. Hvis man har lyst til at udregne slægtskabsgraden imellem 
probanden og en person, giver personens Konsangv. som beskrevet ovenfor 
den frihed, at man selv kan bestem m e hvilken af de mange forskellige slægt
skabsgrader, man finder hensigtsm æssig at beregne.

Det vel nok mest elegante ved denne Konsangv. er, at hvis man udskifter 
lighedstegnet i koden med et decim altegn (kom m a/punktum ), og sorterer 
personerne i num erisk stigende orden, bliver de ordnet i konsangvinitets- 
grupper, som fremkommer lige præcis i den rækkefølge som overlæge Al- 
bertsen definerer i sin artikel »Opstillingsprincipper . . .«. Indenfor hver 
Konsangv. gruppe skal personerne desuden sorteres efter forældrenes ID- 
nr., således at de samles i helsøskende flokke eller kuld, hvorved hel- og 
halvsøskende bliver klart adskilte. Indenfor hvert kuld bør m an sortere per
sonerne efter fødselsår for at lette overskueligheden.

Med andre ord: Konsangv. er en slægtskabsbetegnelse, som man tildeler 
en person i probandens slægt for at beskrive, hvorledes personen er i slægt 
med probanden. En forudsætning for at være i slægt med hinanden er at 
man har en fælles forfader/m oder, og værdien X i Konsangv.koden X, Y an
giver da denne fælles forfaders/m oders ane-num m er i probandens ane
tavle, ligesom værdien Y angiver samme forfaders/m oders ane-num m er i 
personens egen ane-tavle.

Opstillingsformer
En konsangvinitetstavle eller liste, der er ordnet som nævnt ovenfor bevir
ker f.eks. at de agnatiske efterkommere er lette at identificere, da alle Kon
sangv. grupper (X, Y), hvor Y har værdien 4, 8, 16, 32, e.t.c. vil bestå a f rent 
agnatiske efterkommere efter ane num m er X, eller probanden hvis X er lig 
med 1. På samme måde vil grupper med Y lig med 6, 14, 30 e.t.c. bestå af 
rent kognatiske efterkommere efter X. Tavle 1 viser i listeform, hvorledes 
Konsangv. grupperne vil fremkomme i de tre første af Kai A lbertsen define
rede hovedgrupper i en konsangvinitetstavle. Det fremgår heraf, at syste
met bevirker at de kvindelige aner og deres eventuelle egne efterkommere 
(X lig med 3, 5, 7, e.t.c.), bliver placerede i selvstændige Konsangv. grupper 
um iddelbart efter deres mandlige ane-ægtefællers.
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Gruppe iflg. (Listeform)
Albertsen Konsangv. Personer Gen. nr.

K on san gv in itetstav le

I Probanden og dennes efterkommere.
1 Probanden. (P) 0
1.02 P’s børn. (Hvis P. er kvinde: 1,03) + 1
1.04 P’s sønners børn. (1,05) + 2
1.06 P’s døtres børn. (1,07) + 2
1.08 P’s sønners sønners børn. . + 3
1.10  P’s døtres sønners børn. + 3
1,12  P’s sønners døtres børn. + 3
1,14  P’s døtres døtres børn. + 3
1,16  P’s sønnesønners sønners børn. + 4

II Probandens forældre og deres efterkommere.
(bortset fr a  dem, der er behandlet under I)

2 P’s fader. — 1
2.02 P’s faders børn. (P’s hel-og halv-søskende) 0
2.04 P’s faders sønners børn. (P’s nevøer/niecer) +  1
2.06 P’s faders døtres børn. (P’s nevøer/niecer) + 1
2.08 P’s faders sønners sønners børn. +  2
2.10 P’s faders døtres sønners børn. + 2

3 P’s moder. — 1
3.03 P’s moders børn. (hvortil P’s fader ikke er ophav) 0
3.05 P’s moders sønners børn. + 1
3.07 P’s moders døtres børn. +  1

III Probandens bedsteforældre og deres efterkommere.
(bortset f r a  dem, der er behandlet under l  og II)

4 P’s farfader. — 2
4.02 P’s farfaders børn. (P’s onkler/tanter) — 1
4.04 P’s farfaders sønners børn. 0

5 P’s farmoder. — 2
5.03 P’s farmoders børn. (P’s halv-onkler/tanter) — 1

6 P’s morfader. — 2
6.02 P’s morfaders børn. (P’s onkler/tanter) — 1

7 P’s mormoder. — 2
7.03 P’s mormoders børn. (P’s halv-onkler/tanter) — 1

Tavle 1.
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Denne selvstændige placering er helt i overensstem m else med min egen 
opfattelse, at mandlige og kvindelige slægtsm edlem m er skal behandles på 
lige fod, og det glædede mig at se, at Kai A lbertsen var enig heri, hvilket kan 
ses i hans efterladte m anuskript, som blev publiceret i Personalhistorisk 
Tidsskrift 1986:1 side 99. Heri skriver A lbertsen om anetavler: »Hver ane 
bør opstilles for sig med eget num m er. Ikke som anepar m ed et dobbelt
nummer. Den kvindelige ane forsvinder i teksten«, og jeg  er sikker på at 
denne indstilling også er gyldig for konsangvinitetstavler. En stor fordel ved 
denne placering er, at m an um iddelbart kan se om den kvindelige ane i det 
hele taget har »selvstændige« efterkommere, for så skal de være anbragt 
um iddelbart efter hende selv.

Tavle 2 viser en konsangvinitetstavle i en anden opstillingsform , som jeg 
har lånt fra B. V. Adsersens artikel. Denne tavle viser måske bedre sam m en
hængen mellem aner, Konsangv. grupper, hovedgrupper (romertal) sam t 
generationer. Af oversigtsmæssige årsager, er der desværre ikke blevet 
plads til de Konsangv. grupper, der kan fremkomme med »selvstændige« ef
terkommere efter de kvindelige aner (ulige X) som nævnt ovenfor, men de 
har selvfølgelig deres ligeværdige berettigelse i konsangvinitetstavlen.

Konsangvinitetstavle
(Skematisk form)

Gen. «

Tavle 2.
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I m ange tilfælde vil en person have flere gyldige Konsangv., for eksempel 
kunne probandens helsøskende med lige ret tildeles Konsangv. 2,02 og 
3,03, men jeg  vil anbefale altid  at anvende det num erisk m indste tal, og kun 
benytte 3,03 til probandens eventuelle halvsøskende på moders side. Kun i 
de specielle tilfælde hvor der forekommer »dobbelt stamrække«, »ane-sam- 
menfald«, eller »ane-forskydning«, bør m an angive flere Konsangv. til be
lysning af det særlige slægtskabsforhold, der består mellem probanden og 
personen.

Der vil i en konsangvinitetstavle være mange personer, som ikke er di
rekte beslægtede med probanden, men som alligevel bør medtages i tavlen 
og dens registre, nemlig alle de i slægten indgiftede personer. Da det har vist 
sig praktisk, at disse personer også har en Konsangv., således at det er mu
ligt at få et indtryk af deres tilhørsforhold til probanden, har jeg  valgt at til
dele dem  samme Konsangv., som deres ægtefælle eller samlever, men med 
tilføjelse af bogstavet »s«. Dette bogstav skal symbolisere et begreb, som der 
ikke findes et dækkende dansk ord for, nemlig at to m ennesker har valgt at 
bo sam m en uden nødvendigvis at være ægteviede. Bogstavet »s« kan altså 
betyde samlever, sambo, stedane eller svogerskab, men selvfølgelig også 
ægtefælle. Det engelsk/am erikanske »Spouse«, er vel nok det ord, der bedst 
udtrykker dette forhold.

Konsangv. »6,08s« betyder altså: »personen bor sammen med, eller er gift 
med en, hvis farfars far (ane nr. 8) er probandens m orfar (ane nr. 6)«, det ly
der måske mere indviklet end det i virkeligheden er, men hvis man er vant 
til at arbejde m ed Kekule von Stradonitz’s anenum m er system, vil det lette 
forståelsen meget.

Om publikation
Ved publikation a f konsangvinitetstavler, er de enkelte levnedsbeskrivelser 
ofte så lange at m an, uanset hvilken opstillingsm etode der anvendes, hur
tigt m ister overblikket over de enkelte personers samhørighed. For at løse 
dette problem , foreslår jeg  at m an sam ler personbeskrivelserne i et selv
stændigt afsnit i ID-nr. orden, og udarbejder et »konsangvinitets register«, 
som på lige fod med anetavler, navneregistre og stedregistre kan hjælpe til 
med at få overblik over slægten, sam t hurtigt finde de personer eller infor
m ationer, som man nu synes er interessante.

Tavle 3 viser sådan et konsangvinitetsregister med de 50 personer, som 
udgør de første to hovedgrupper i min m oders konsangvinitetstavle. I regi
steret er der benyttet en linie til hver person, og kolonne 1 angiver personer
nes Konsangv. med Helga V indberg som proband. En sortering på dette felt 
i num erisk stigende orden har bevirket, at personerne er samlede i Kon
sangv. grupper. Indenfor hver gruppe er personerne sorterede efter de sid
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ste to kolonner, som angiver personernes forældres ID-nr., således at de bli
ver samlede i helsøskende kuld, og indenfor kuldene er personerne igen sor
terede efter deres fødselsår i kolonne 5.

Man kan af denne tavle f.eks. se, at Konsangv. gruppe 1,05 består a f to 
personer Per og Jan  Højrup. Af koden kan vi udlede, at de er en del af pro- 
bandens efterslægt da tallet foran kom m aet er »1«. Probanden er deres ane 
num m er 5, altså deres farmor, hvorfor faderen med ID-nr. 132 skal kunne 
findes i Konsangv. gruppe 1,03. Ved at fortsætte denne m etode, kan man 
nemt skabe sig et overblik over en større mængde personer i en slægt, og øn
sker man mere inform ation om de enkelte personer, kan man ved hjælp af 
ID-nr. i 4. kolonne, hurtigt finde frem til personbeskrivelsen andetsteds i 
publikationen.

Som det forhåbentlig er fremgået, opfylder den her beskrevne konsangvi
nitets-betegnelse de fleste af kravene, som overlæge Kai A lbertsen stillede 
til en sådan, og anvendt sam m en med en entydig personidentifikation, 
skulle »Systemet« kunne danne grundlag for frem tidige publikationer af 
konsangvinitetstavler, men kun tiden kan vise om det bliver tilfældet.

Note
1. Til en tyd ig  identifikation  a f  en person  h ar 

je g  tidligere anvendt en slags C PR -num - 
m er bes tående a f  personens fødselsår, 
-m åned, og -dag m ed tilføjelse a f  et enkelt 
ciffer 0 -9 , hvor de lige num re var reserve
rede til m æ ndene og de ulige til kvin
derne, det vil sige a t system et kunne klare 
op til fem drenge og fem p iger m ed 
sam m e fødselsdato  (år, m d., dag) og s ta 
dig være entyd ig t. Da disse C P R -num re 
fyldte 9 cifre, h a r de i p raksis vist sig  at 
være for besværlige at have m ed a t gøre, 
og jeg  er derfor nu gået over til a t anvende 
en slags løbenum m er.

Da m ange h ar den  opfa tte lse  at løbe
num re skal være fo rtløbende, h a r  je g  valgt

a t kalde m ine num re for » Iden tifika tions
num re« e ller ID -nr., som  en tyd ig t id en ti
ficerer enhver person  i slæ gten. A f rent 
m nem otekniske å rsager h ar je g  reserveret 
n um rene 1 til 127 til anerne  m ed de tilsva
rende num re, og d ere fte r tildelt resten  a f  
p ersonerne  ID -nr. e fter p rinc ippet lige 
num re til m æ ndene, og ulige til kvin
derne . Æ gtefæ ller h ar så vidt m ulig t fået 
num re ved siden a f  h inanden . Hvis p ro 
banden  er en m and får han  ID -nr. 0 for at 
b ibeholde system et m ed lige og ulige 
num re til henholdsv is m æ nd og kvinder. 
M ed 4 cifre skulle m an kunne identificere  
over 9000 m ed lem m er a f  slæ gten , hvilket 
skulle række for de fleste.
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Kon-
sangv. Fornavn Efternavn

ID-
nr. Født Dåbssogn

ID-nr.
Far Mor

2,08
S ø sk e n d e b ø m s  børn :  
Lone Westfall Vindberg 207 1966 Randers 164 165

2,08 Knud Ricky Vindberg 208 1971 Randers 164 165
2,08 Jesper Vindberg 220 1982 Karup 182 183
2,08 Thomas Vindberg 222 1985 Karup 182 183
2,12 Per Vindberg Demming 202 1966 Randers 162 163
2,12 Vibeke Vindfeldt Demming 205 1971 Randers 162 163
2,12 Kim Vindberg Larsen 210 1974 St. Peders 166 167
2,12 Jan Vindberg Larsen 212 1975 St. Peders 166 167
2,12 Anne Vindberg Larsen 215 1982 St. Peders 166 167
2,14 Pia Brigitte Laurenborg 187 1959 Næstved 154 155
2,14 Marianne Laurenborg 189 1961 Odense 154 155
2,14 Tom Christian Jensen 190 1966 Herlufsholm 156 157
2,14 Rene Jensen 192 1969 Århus 156 157
2,14 Bo Kenneth Ditlevsen 194 1972 Herlufsholm 158 159
2,14 Martin Ditlevsen 196 1975 Herlufsholm 158 159
2,14 Peter Ditlevsen 198 1984 Herlufsholm 158 159
2,14 Rikke Vindberg 201 1976 Herlufsholm 160 161
2,14 Anders Høfler 216 1967 Hans Egede 170 171
2,14 Peter Høfler 218 1972 Hans Egede 170 171
2,14 Anders Rohde-Petersen 224 1987 Fr.sund 174 175

3
M o d e r :
Ane Kirstine Marie Poulsen Hougesen 3 1887 MariMalene 6 7

T a v le  3 .

Knud Højrup, d irek tø r, * 1943. H ar ho ld t flere fo redrag  om anvendelse a f  h jem m ed a tam a te r  i for
bindelse m ed slæ gtsforskning. A dresse: H asselhaven 99, 2600 G lostrup .
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Nyt hjælpemiddel til efterforskning af aner fra udlandet!

En a f  den  kend te  genealog T h . H auch-F ausbølls m ange frem bringelser v a rd e n  såkald te  »Sam lin
ger a f  frem m ede n a tio n e r i D anm ark«. Sam lingen blev i 1981 købt a f  forlæ gger H enning Jensen  
og e r  nu gennem  en bevilling fra C arlsbergfonden  blevet overdraget til R igsarkivet, hvor den er 
tilgæ ngelig  i H åndsk riftsam lingen  u n d e r sign a tu ren  X IV .A .34. (D er h ar tid ligere været bragt ud 
d rag  fra sam lingerne i D ansk S læ gtsforskerfortegnelse - J e g  arb e jd er m ed -  hæfte 5 ,6 , 7 og 8, men 
nu e r  hele sam lingen  d isponibel for alle og enhver).

D er e r  tale om et yderst væ rdifu ld t h jæ lpem iddel, som  m ange givetvis vil kunne fa brug f o r -  
derfor efterfø lgende korte om tale.

S am lingens cen tra le  del e r et håndskrevet seddelkarto tek  m ed op lysn inger om indvandrede og 
in dvandrers læ g ter fra følgende sp rogom råder: S to rb ritan n ien  (h eru n d e r Skotland, Irland , W ales 
sam t kolonier), F rankrig , Schweiz, Ita lien , Portugal, Spanien  og Island. Det er vigtigt at und er
strege, a t indo rd n in g en  e r  foretaget efter sprognation og ikke efter nation  forstået som et om råde 
m ed en b estem t landegræ nse. N u kan m an jo  a f  gode g runde ikke vide, hvilke sprog de enkelte 
p erso n er ta lte . In d ordn ingen  e r  derfor valgt ud fra et skøn over, hvilket sp rogom råde en person 
fo rm en tes a t kom m e fra. D ette  forhold  giver an ledn ing  til en del p rob lem er -  f.eks. kan personer 
født i Schweiz Findes u n d er Ita lien , hvis de h ar et ita liensk  klingende navn. K un hvis de t ud tryk
kelig h ar foreligget oplyst ved reg istreringen , er d er valgt indp lacering  »på trods af« navnets 
klang. A lfabetiseringen e r  ikke ganske konsekvent -  så ledes forekom m er ofte i de t franske m ate
riale inkonsekvenser, eksem pelvis ved indord n in g  a f  personer m ed slæ gtsnavne, begyndende 
m ed »de«, »la«, »de la«, etc.

Som nævnt e r  d er tale om  et seddelkarto tek  -  m ed sed ler a f  vidt forskellig stø rrelse  og tilsn it. I 
visse tilfæ lde fo rekom m er en hovedseddel m ed tilhø rende b ised le r, i andre  tilfæ lde enkeltsedler 
m ed hver sin reg istrering . D en prak tiske anvendelse e r  vanskelig.

T il hjæ lp foreligger lykkeligvis en såkald t »slæ gtsnavnefortegnelse« , et m askinskrevet alfa
betisk  navnereg ister, o rd n e t »nation  for nation« , o m fattende alle slæ gtsnavne i system et med 
u nd tagelse  a f  sed lerne  for »D en islandske nation« . I d e tte  navnereg ister er m edtaget oplysninger 
om fødested , reg istreringssted  og - tid sp u n k t og endelig  stilling  på reg istreringstid spunk te t. T id, 
sted  og stilling  e r  udelukkende anført e fte r hovedseddelen  eller først forekom m ende enkeltsed
del, og an d re  tids-, steds- og stillingsm æ ssige reg istreringer forekom m er således indlysende nok 
i d e t egentlige seddelkarto tek .

D er e r  i hovedsagen tale om  u d d rag  a f  de for genealoger alm indeligste  k ildetyper -  folketæ llin
ger, k irkebøger, sk ifter og bo rgerskabspro tokoller; tidsm æ ssig t rum m er karto tekerne  oplysninger 
fra m id ten  a f  1600-tallet og langt op  m od 1900-tallet. H ovedvæ gten ligger dog skønsm æ ssigt i 
1700-tallet og begyndelsen  a f  1800-tallet. O p lysn ingernes m æ ngde i seddelkarto teket er m eget 
sv ingende -  lige fra hele stam tav le r til b lo t én enkelt fødselsdato . P rincip ielt o m fatte r m aterialet 
hele D anm ark, m en d er synes a t være en overvægt a f  perso n er indvandre t til den  østlige del af 
D anm ark  (K øbenhavn, S jæ lland).

Je g  h ar allerede selv haft lejlighed til a t beny tte  m ateria le t og h ar haft s to r glæde a f  det.
D er ek sisterer ikke m ange h jæ lpem id ler, d e r så d irek te  tager sigte på frem m ede i D anm ark, og 

til trods for de an fø rte  vanskeligheder vedrørende system atikken er det bestem t et h jæ lpem iddel, 
som  på  det varm este  kan anbefales -  uden  at d er derm ed  e r  givet nogen garan ti for resultater!

Erik Kann
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Sognepræst Bjørn Christian Lunds 
aner og efterslægt
Af
Lise Lund

Da mange i årenes løb har stillet mig spørgsmål vedrørende L und’er, m ener 
jeg, det kan være nyttigt at offentliggøre, hvad jeg  ved om de 3 Lundslægter, 
der indgår i Bjørn Christian Lunds ane- og efterslægtstavle.

Når jeg  har valgt denne tip tip oldefar som udgangspunkt, skyldes det 
dels, at flere trykte kilder giver ukorrekte oplysninger vedrørende hans data 
og dels, at han under min jag t på efterkommere synes at være den sam lende 
faktor. Slægtsgrene, der intet kendte til hinandens eksistens, ej heller til 
deres afstamning, har vist sig at kende og ved specielle lejligheder bruge B. 
C. Lunds salme »Min Jesus lad mit H jerte faa«, der blev skrevet i 1764 til 
Brødremenighedens salm ebog.1

Han har skrevet meget andet2 -  også breve, der tillige med andre slægts
papirer af såvel ældre som nyere dato, findes i mit arkiv. Bjørn C hristian 
Lunds søn, Ludvig Michael, skrev i 1809 lidt om sine aner, og disse oplys
ninger har været nyttige for alle, der senere har arbejdet med slægtens hi
storie.3

Af et brev til »Min kiære B. C. Lund«, skrevet a f hans tilkom m ende Ane 
M argrethe Braae den 7. febr. 1768, fremgår det, at hun var i færd med at lade 
sig portræ ttere. Portræt af Bjørn Christian Lund skulle ifølge fam ilietraditi
onen også findes-v istnok  blandt Nicolette Valeurs (efterslægt nr. 15) efter
kommere. Kunne denne artikel give anledning til en tilkendegivelse vedrø
rende m aleriernes eksistens, ville det glæde mig meget. Nicolette var Lud
vig Michael Lunds yndlingsdatter, han sørger over hendes »bortgang« til 
ægtestanden og giver hende med alt, hvad han kan skrabe sammen af penge 
og indbo.

At økonomien i en præstefamilie med studerende sønner var anstrengt, 
ses a f de bevarede breve. Ludvig Michael Lund skriver til en søn, der er sat 
på aktier for at kunne frekventere Herlufsholm, at der er mange, han bør 
være taknemmelig -  »selv din Bedstemoder«. Der hentydes til M arie M ar
grethe Lund (1753-1839), der for en slægtsforsker er en interessant person. 
Hun blev stedm oder til Ludvig Michaels Lunds hustru. M arie M argrethe
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U dskriften  på  d e t om talte  brev a f  7. feb ruar 1768 fra Ane M argrethe Braae til: »Velærværdige og 
H oylæ rde H r. B. C. L und , Sognepræ st for H oyerup  M enighed og residerende C apelian  i Store- 
heddinge.«

Lund tilhører en anden Lund-slægt, der ikke synes at have forbindelse med 
vor. Hun var da tte r a f borgm ester i Fredericia Hans Lund (1707-88) ~  1749 
i Flensborg med Helena Clausen (1729-1810), en datter af rådm and Nico
laus Clausen og Agatha Claeden. H elena Clausens aner kan føres 8 genera
tioner længere tilbage ved hjælp af Aage Bonde og Johan  Hvidtfeldt: Borg
m estre og rådm ænd i Flensborg 1550-1848.

Borgm ester Hans Lund var søn af tolder i Fredericia Jacob Lund (1684— 
1748) —1705 i Fredericia med M argrethe Helena Erm andinger (ca. 1682— 
1750), enke efter forrige tolder Johan  Banner og datter af perlestikker, hof
drabant Henning Erm andinger og Sidsel H ansdatter Ju e l.4

Borgmesterens farfar var postm ester i Kolding Hans Lund (ca. 1651- 
1708) —1680 i København med Anna Pedersdatter Loum and (ca. 1658— 
1740), datter a f brygger Peder Andersen Loum and og Bendte Jensdatter.

Den tredje slægt Lund indgår kun med et enkelt medlem blandt anerne, 
m en er ikke derfor m indre interessant. Det drejer sig om Dorothea Rasmus- 
d atter Lund * ca. 1643, datter af rentem ester Rasmus Sørensen i Lund (Skå
ne), hvorfra børnene tog navnet. Carl Milbergs: »En gren af slægten Lund« 
er en efterslægtstavle for hendes broder Jacob Rasm ussen Lund (1646-
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1733), sognepræst i Sdr.Jernløse, provst, ~  M aren Fich. Forfatteren nævner
Dorothea (ane nr. 11), men »det vides ikke, om hun har efterslægt.«

Proband for både ane- og efterslægtstavle.
1 Bjørn Christian Lund * 8.5.1738 Ølby, f  4.10.1809 H ellested5 ~  1°

1.6.1768 Kbh., Helligånds, Ane Margrethe Braae * ca. 1742,6 
t  20.4.1774 St. Heddinge, da tte r af ejer af Kalsbøl, forvalter på Bar- 
ritskov Peder Braae og C harlotte Amalie Bay.7 
~  2° 7.9.1787 Hellested M aria Barthold * 27.11.1748 Kbh., Set. Petri, 
t  14.10.1826 H ellested,8 da tte r a f parykm ager Johan  C ristoph Bar
thold og Karen Moss.

Student Viborg 1756, cand. theol. 1759, huslærer på Lellinge9 før 
han blev lærer ved Vajsenhuset 1761, res.kap. St. Heddinge og sog
nepræst i Højrup 1767, sognepræst i Hellested 1785.

Forældre
2-3 Hans M athias Lund * ca. 1701,10 f  22.4.1761 Ølby i sit 60. år ~  ca. 

1733" M ette Helene D rachardt'2 * 21.8.1710 Ulfborg, f 12.12.1760 
Ølby.

Student Viborg 1720, cand. theol. 1723, sognepræst i Ølby, Asp 
og Fovsing 1727. Han og den yngre broder A ndreas13 var eneste ar
vinger til L indtorp, som de solgte 1733.

Breve fra Hans M athias til sønnerne Jø rg en 14 og Bjørn Christian 
i København vidner om en omsorgsfuld far.15

Bedsteforældre
4-5 Jørgen L u n d*  ca . 1667,16 f  24.2.1723 på Lindtorp, begr. Viborg Sor

tebrødre. ~  1° 21.1.1697 K bh.17 M ette Christine Robring t  ca. 
1698, datter af assessor i kommercekollegiet Hans Nielsen og Kir
stine Robring.18

~  2° 6.2.1699 Kbh., T rinitatis, Dorothea Andersdatter Rude * 1678 
døbt 22.1. Kbh., Trinitatis, f  28.5.1723 på Lindtorp, begr. Viborg, 
Sortebrødre.19

Fændrik reformé i generalm ajor Schacks frikompagni 1683, se- 
condløjtnant i Schacks gevorben infanteriregim ent 1684, prem ier
løjtnant 1685, kaptajn 1689. Efter landm ilitsens oprettelse 1701 
udnævnt til m ajor i Viborg stifts nationale infanteriregim ent, 
oberstløjtnant sst. 1710, am tm and Lundenæs-Bøvling am ter 
1712.20 Jørgen Lund købte L indtorp i Asp sogn af C hristen Lindes 
enke for 2.718 rdl. Skødet dateret 8.4.1715.21

Begravelse i Asp er næppe kommet på tale, idet den berygtede
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Segl tilhø rende H ans M ath ias Lund (1701-61), fo restillende en arm , d er h o ld e re t posthorn , (ane 
nr. 2).

præst, Jacob Schive, endnu i 1723 huserede i sognene. Han blev fra
døm t kaldet i 17 2 7.22 I øvrigt taler sandsynligheden for, at der i æg
teskabet har været flere børn, i så fald døde i Viborg, og begravede 
der.23 Følgende gravskrift fandtes på Jørgen Lunds kiste:

Fra Ungdom s første T id je g  elsked Krigens Ild, Jeg  viste mig deri 
alt tapper, giæv og gild, Jeg  tiente mig saa op i ti og tyve Aar, Jeg 
baade gav og fik fuld m angt et Æ re-Saar, Jeg  var den første som af 
Kongen blev betroed den Viborg Landmilitz at sætte ret paa Foed. 
Ved alle T ienester Jeg  gjorde mig bekandt, til Jeg  bestalted blev til 
O brist-L ieutenant. Jeg  aldrende blev svag, men Kongen var min 
Ven, min Kaarde bytted Jeg  med den ædle Pen. Som Amtmand for- 
dred Jeg  da Landets Ret og Gavn med god Samvittighed mig til et 
ærligt Navn. See! Saadan var m it Liv af idel Møje fuld, hvad er den 
hele Rest -  en H aandfuld Støv og M uld.24

Ligtavlen på vers a f Christen Lassen Tychonius, stiftsprovst i Vi
borg, findes trykt i »Tychonii Carmina«. Der står intet om her
komst, den eneste hentydning lyder: »Til dennes Lykke man ei an
den Ophav veed end Dyd og Bravhed og Forstand og Tapperhed.«

6-7 Bjørn Christian Drachardt * 23.10.1681 Høve,25 f  1742 begr. 26.4. Ulf-
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borg. ~  Margrethe Bendixdatter Kop * ca. 1693, f  1721 begr. 26.3. Ulf
borg, 28 år gi.

Student Sorø 1700, sognepræst i Ulfborg-Raasted 1707.

Oldeforældre
10-11 Anders Madsen (Rude) f  1681 begr. 19.9. Kbh., T rin ita tis26 ~  

28.7.1673 Kbh. Dorothea Rasmusdatter Lund * 1643 Lund, |  1723 begr. 
1.7. Kbh., Trinitatis.

Da Anders M adsen i 1670 udnævntes til foged i Kongens Hauge, 
havde han allerede i nogle år haft beskæftigelse her. M an mener, 
han stam m er fra Rude ved Saksild, og at han har været skriver på 
Skanderborg slot, før han kom til København. 1681 får han titlen 
slotsforvalter.

Enken ~  2° 1.11.1682 Hans Eilersen Koch (1631-11703), efterføl
ger i em bedet som slotsforvalter på Rosenborg.27

12-13 Christen Lauritsen Drachardt f  2.7.1704 Høve ~  1678 Elene Pedersdatter 
t  1688 begr. 18.12. Høve.28

Hører i Sorø 1664, pers.kap. Sorø 1668, sognepræst i Høve-Flak- 
kebjerg 1677.

14-15 Bendix Johansen Kop |  22.2.1716 ~  1682 U dbyneder M ette Villadsdat- 
ter,29 der levede i 1721, hvor hun var til stede ved skifte efter d a tte 
ren M argrethe.30

Sognepræst i Udbyneder-K astbjerg efter svigerfaderens død 
1681.

Tipoldeforældre
22-23 Rasmus Sørensen * ca. 1615, f  27.10.1684 Kbh. Nicolaj, ~  27.9.1640 

Lund, Skåne,31 Dorothea Andersdatter * ca. 1619 Kbh., f  1700 Kbh., 
begr. 3.2. Nicolaj.

R entem ester i Lund, Skåne, canonicus og vicarius ved dom kapit
let i Lund indtil 1660. Betegnes også som Com missarie Skriffuer 
udi Vaart Land Skaane.32

30-31 Villads Nielsen * 23.10.1607 i Holstebro, f  24.4.1681 U d b y n ed er~  1° 
med Karen Nielsdatter.

~  2° 1657 med M ette Christophersdatter Helsing * 1637, f  1716.
Student Holstebro 1627, sognepræst i U dbyneder-K astbjerg 

1629, provst 1636.33
Det vides ikke, hvem a f de 2 hustruer, der er m oder til ane nr. 15, 

men navnet M ette går videre i slægten, mens ingen hedder Karen. 
M ette er datter af C hristopher Nielsen Helsing, sognepræst i Hol
bæk 1631, provst 1637, f 1683.
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Tip2oldeforældre
46-47 Anders Andersen (Bentzwinger) t  29.9.1637 ~  Anne f  ca. 1659 Kbh.

M estersm ed på Holmen, arkelim ester. Indtrådt i Danske Kom
pagni 1613.34 Arvede efterfaderen gård og g ru n d e ,d eri 1728stadig 
var i slægtens eje. Dorothea R asm usdatter Lund (ane 11) solgte 
1713 sin part til svigersønnen, vicekom m andant Andreas Franck ~  
C harlotte Amalie A ndersdatter Rude.35

60- N iels Villadsen * ca. 1579, f  10.5.1628 Holstebro. H ustruens navn 
kendes ikke. Han »lod Giøre en Degnestoel til Kirken Aar 1615«.30 
Sognepræst i Holstebro-M åbjerg 1602.36

Tip3 oldeforældre
92-93 Anders Andersen (Bentzwinger) den ældre f 1625 ~  Kirsten Clausdatter.

Han blev udnævnt til Kgl. M ajestæts m ester udi den store 
smedje på Holm en 1592. Ind tråd t i Danske Kompagni 1594. Købte 
1614 gården m atr. 44 og 45 på hjørnet a f Østergade og Christen 
Bernikowsgade sam t de sm åhuse og boder i Christen Bernikows- 
gade og Antonigade, der stødte op til den store m atr. 45. Sælgeren 
var fru Anna Trolle til Helgerum og Eriksta. Christen Bernikows
gade var på dette tidspunkt kun et stræde, til hvis udvidelse Hans 
Eilersen Koch (~  ane 11) i 1701 afgav 4 alen i bredden af grunden. 
Sam tidig blev den gamle gård nedrevet og en ny opbygget på matr. 
45.

På grunden lå i mange år Crome og Goldschm idt, nu Cityarka
den.

120- Villads Nielsen f  1594. H ustruens navn kendes ikke.
Kap. 1576 i Holstebro-M åbjerg, sognepræst sst. 1586.

Efterslægten
1 Bjørn Christian Lund er -  som det fremgår a f anetavlen -  3. slægtled i 

sin Lundslægt. Efter hans død ser der ikke ud til at have været me
gen forbindelse mellem de 3 sønner, hvis efterslægter fik ret for
skellige levevilkår. I 2. ægteskab med M aria Barthold var der ingen 
børn, men i 1. ægteskab med Ane M argrethe Braae fødtes 4 børn: 
4. slægtled 2-5.

4. slægtled
Bjørn C hristian Lunds børn med Ane M argrethe Braae.

2 Johannes Lund * 10.6.1769 St. Heddinge, |  22.11.1813 Lemvig, ~  
18.4.1798 Kbh., Vor Frue, M ette Kirstine M øller*  8.2.1779 Kbh., Tri-
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A m tsprovst Jo h a n n es 
efterslæ gtens nr. 2.

nitatis, f  28.5.1850 Lemvig, d atter a f m urerm ester Hans M øller og 
A nnajacobsdatter G ørtz.37 6 børn: 5. slægtled 6-11.

Student pr. 1786, cand. theol. 1792, kap. i Tårnby på Amager 
1796, sognepræst i Lemvig 1802, provst 1812 og am tsprovst.

3 Rebecca Helene Lund*  10.6.1769 St. Heddinge, t  1769 begr. 28.7. sst.
4 Ludvig M ichael Lund * 6.10.1771 St. Heddinge, t  11.3.1843 Riserup, 

Nørre Vedby sogn, ~  8.10.1802 U ldum  Elisabeth Christine From * 
7.8.1774 Kolding, f  4.7.1819 0 .  S tarup,38 da tte r af am tsforvalter 
Johan Peter From og Christine L indenhan.39 6 børn: 5. slægtled 12- 
17.

Johan Peter From ~  2° 13.10.1778 Fredericia, T rin it., Marie 
M argrethe Lund.

Var i guldsmedelære før han blev student pr. 1791, cand. theol. 
1796, hører på Herlufsholm 1796, kap. i Skærbæk 1799, sognepræst 
i Brande 1801, i 0 .  Starup-Nebel 1808, i Nr. Vedby-Nr. Alslev 
1832, konsistorialråd 1840.40
Christian Gottlieb Lund * 25.3.1773 St. Heddinge, f  18.3.1827 Sæd-5
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K onsisto ria lråd  Ludvig M ichael Lund 
(1771-1843), efterslæ gtens num m er 4.

der,41 ~  21.10.1807 Sædder Birthe Andersdatter * 1784 døbt 21.11. 
Herfølge, f  24.11.1874 Tårnby (hos sønnen), datter afgnid. Anders 
Petersen og Dorthe C hristensdatter. 7 børn: 5. slægtled 18-24.

S tudent pr. 1792, skoleholder i Hellested 1800, skoleholder og 
kirkesanger i Sædder 1807.

5. slægtled
Johannes Lunds børn med M ette K irstine Møller.

6 Johanne Margrethe Lund * 8.5.1799 Tårnby, f  12.11.1881 Lemvig, ~  
24.1.1823 Lemvig Børge Olsen42 * 16.7.1784 H elsingør,! 10.11.1831 
H arboøre, søn af tolder Ole W illumsen og Anna Børgesen. Ingen 
børn.

S tudent H elsingør 1801, cand. theol. 1812, kap. i Lemvig 1813, 
sognepræst i Ølby, Asp og Fausing 1821, i Harboøre 1824.
Ane Dorthea Lund * 19.7.1801 Lemvig, f  4.2.1883 sst., ~  27.10.1925 
H arboøre Peter Frederik G jeru ljf*  22.1.1792 Viborg, Domsognet, f

7



Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt 173

27.6.1853 Lemvig, søn af borgm ester, vicelandsdomm er, ju stitsråd  
Søren Gjerulff og 2. hustru M argrethe Bøggild. 6 børn: 6. slægtled
25-30.

Prokurator, cand. ju r.
8 Sofie Amalie Lund * 24.12.1803 Lemvig, f  24.5.1884 Århus, Domsog

net, ~  15.9.1832 Nørre Nissum Dines Peder L in d*  1802 hj. døbt 15.9. 
Naur, f  2.2.1881 Århus, Domsognet, søn a f sognepræst K nud Peter 
Lind og Birgitte Øllgaard, 1 adoptivbarn.

Student Århus 1823, cand. theol. 1828, sognepræst i Skarrild 
1832, i Nørre Nissum 1838, i Skødstrup 1856.

9 M arie Pouline Lund * 5.3.1806 Lemvig, f 2.5.1833 Skarrild.
10 Hans Thorvald Lund * 24.4.1813 Lemvig, |  24.1.1814 sst.
11 Victor Christian Lund * 24.4.1813 Lemvig, f  19.1.1814 sst.

Ludvig Michael Lunds børn med Elisabeth C hristine From.
12 Johan Christian Resen Lund * 10.6.1803 Brande, f 18.1.1874 Udby, ~

18.9.1832 Nørre Åby Hedevig Caroline Birch * 27.7.1811 Vesterborg, 
t  8.5.1877 Kbh., begr. i Udby, da tte r a f provst David Seidelin Birch 
og Nicoline Charlotte Quistgaard. 2 adoptivbørn.

Student Herlufsholm 1822, cand. theol. 1826, sognepræst i Ham- 
mer-Horsens 1830, i Udby-Ørslev 1840.

13 M arie Margrethe Elisabeth Lund *9.8.1805 Brande, f  10.9.1846 Gjern.
14 Joachim Otto From Lund * 6.2.1808 Brande, f  21.1.1875 K orup ~  

29.7.1842 Nr. Vedby Emma Gyrithe Andrea Christiane M eyer * 
26.3.1818 Kbh., f  28.7.1854 Korup, d atter a f grosserer, dir. Søk- 
væsthuset Johan  Diderich M eyer og Anna Dorthea Hornbech. 2 
børn: 6. slægtled 31-32.

Student Kolding 1825, cand. theol. 1829, adjunkt i Kolding 
1829, adjunkt i Ålborg 1830,43 sognepræst i G jern-Skanderup 1836, 
i Korup-Ubberud 1850.

15 Ane Nicolette Brorson Lund * 22.5.1810 0 .  Starup, f  31.1.1880 Kbh., 
Set. Johannes, ~  27.7.1834 Sdr. Felding Johannes M eller Valeur * 
23.6.1798 Elling, f  7.12.1875 V itten, søn af sognepræst Christian 
Valeur og Kirstine Rafn.44 7 børn: se Ove og Peter V aleur »Slægten 
Valeur i Danmark og Norge«, 1949.

Student Ålborg 1820, cand. theol. 1826, kap. Sundstrup-Skærup 
1827, sognepræst Sdr. Felding-Assing 1834, i S tauning 1840, i Vit- 
ten-H aldum -H adsten 1850.

16 M arie Pouline Gamboruk Lund * 13.8.1813 0 .  Starup, f  20.6.1814 sst.
17 Johannes Vellejus Lund * 3.4.1815 0 .  S tarup, f  6.11.1845 Aastrup.
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Student pr. 1833, cand. theol. 1840, pers.kap. Nr. Vedby 1840, i 
H orslunde 1844, i A astrup 1845. Ugift.

C hristian Gottlieb Lunds børn med Birthe Andersdatter:
18 Anna Margrethe Lund * 14.8.1809 Sædder, f  16.2.1872 Herfølge, ~  1° 

24.9.1838 Herfølge Hans Olsen * 1789 døbt 1.1.1790 Vråby, f
19.5.1852 Herfølge, søn af gmd. Ole Larsen og Anna Nielsdatter. 
H usm and i Græsm osehus. 2 børn.

~  2° 16.9.1852 Herfølge Andreas Hansen * 21.7.1809 Tureby, f 
17.2.1882 Herfølge, søn a f  Hans Nielsen og M aren Nielsdatter. 
H usm and i Græsm osehus. Ingen børn.

19 Andreas Christian Lund * 27.9.1811 Sædder, t  14.7.1899 Tårnby, ~  
27.9.1850 Tårnby Maren Albrechtsen * 23.9.1825 Tårnby, f  7.12.1896 
sst., da tte r a f gmd. Albrecht K nudsen og Ane C hristensdatter. 
H usm and og væver i Tårnby, Bjeverskov herred. Ingen børn.

20 Johannes Lund * 25.9.1814 Sædder, f 25.6.1899 Herfølge, ~  
28.9.1846 Hårlev Kirsten Jensdatter * 30.3.1819 Herfølge, t  
18.12.1883 sst., da tte r af gmd. Jens Jensen og Karen Pedersdatter. 
Slagter i Ankerstræde. 5 børn.45

21 M arie Dorthea Lund * 28.11.1816 Sædder, t  15.1.1879 Terslev, ~
28.10.1852 Sædder Hans Pedersen * 10.9.1818 Terslev, f  23.12.1890 
Ringsted, begr. Terslev. Husm and. 2 børn.

22 Elisa Christine Lund * 17.5.1820 Sædder, f  29.12.1820 sst.
23 Jens Peter M øller Lund * 8.10.1822 Sædder, t  28.6.1875 Herfølge, ~

30.1.1852 Terslev M ette Jensdatter * 21.3.1828 Terslev, f  24.4.1896 
Herfølge, d atter af gmd. Jens Andersen og Ane Hansdatter. Hus
m and og slagter. 6 børn.46

24 Johanna Christine Lund * 5.10.1825 Sædder, f 22.4.1889 Køge. Ugift. 
Efterkommere: se »Amtmand Jørgen Lunds slægt« III, Odense 
1987.

6. slægtled
Ane Dorthea Lunds børn med Peter Frederik Gjerulff.
25 TheodorJohannes Severin G jerulff*  29.7.1826 Lemvig, t  17.7.1893 sst., 

~  14.6.1865 Skødstrup Augusta Cathrine Balle * 6.4.1843 Tyregod, t  
4.7.1921 Århus, Set. Pouls, begr. Lemvig, datter af sognepræst Carl 
C hristian Nicolaj Balle og Ane Elisabeth Worm.

M anufakturhandler, kirkeværge i Lemvig. 11 børn.
26 Johanne G jerulff*  31.10.1827 Lemvig, f  10.3T902 sst., ~  30.10.1853 

Lemvig Hans Jacob Smith * 24.4.1826 Lemvig, t  6.4.1883 sst., søn af 
købm and Hans Nicolaj Smith og Nicoline Philipsen.
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Teglværksejeri Lemvig. 13 børn.47
27 Johannes Lund Gjerulff * 5.6.1829 Lemvig, f  9.7.1890 Kbh., Set. J o 

hannes, ~  15.5.1858 Kbh., Holmens, Else Thalie Rebekka M aronetta 
B iitzow  * 17.5.1832 G ettrup, f  19.2.1905 Kbh., Andreas, datter af 
møller i Gundtoft, G ettrup sogn, Jørgen Henrik Jacob Christian 
Biitzow og Augusta Fransisca Kiirtner. 8 børn.

M anufakturhandler i København.
28 Inggjald Ole Tønder Lange G jeru lff*  30.10.1832 Lemvig, t  24.5.1914 

Kbh., Citadel, ~  31.8.1865 Bjergby Anna Ludovika Holbech 
* 11.7.1847 Kbh., Helligånds, |  24.10.1936 H ellerup, datter af m a
nufakturhandler J .  P. Holbech og Axeline Bohn.

M anufakturhandler i København, »Holbechs hjørne«.48 4 børn.
29 Ludvig M ichael Lund G jerulff*  25.4.1840 Lemvig, t  17.8.1903 Kbh., 

Stefans, ~  15.12.1871 Kbh., Vor Frue, Caroline M athilda Holbech * 
25.3.1844 Kbh., Holmens, f 9.11.1914 Kbh., Set. Jacobs, da tte r af 
m anufakturhandler J. P. Holbech og Axeline Bohn.

Fabrikant, cand. pharm . 4 børn.
30 Dines Peter L ind Gjerulff* 25.8.1843 Lemvig, f  31.8.1846 sst.

Joachim  O tto From Lunds børn med Emma G. A. C. Meyer.
31 Johan Ludvig M ichael L und*  15.12.1844 Gjern, f  14.9.1912 Kbh., Vor 

Frue. Ugift.
Student 1862, cand. phil., zoolog. Fik 1866 universitetets guld

medalje for en afhandling om cladocererne.49
32 Theodor Otto Christian Diderik L und*  13.7.1848 Gjern, t  29.6.1911 Bor- 

re, ~  29.6.1877 Skjold Ingeborg Andrea Petra Weismann * 30.1.1856 
Lyngå, t  1.3.1940 Kbh., Solbjerg, begr. Borre, datter af skovrider 
Lorenz Peter W eismann og Anna Sofie Andreassen.

Student Odense 1867, cand. theol. 1874, huslærer Rosenholm 
før han blev hjælpepræst i A lling-Tulstrup 1877, sognepræst i 
Hvornum-Snæbum 1880, i U tterslev 1885, i Borre 1900. 10 børn.

Noter
1. Salm en optoges i B rødrem enighedens 

sa lm ebog 1778. G rundtvigs om arbej
delse blev offentliggjort i b rød rene  Fen
gers Påskehæfte 1846. I dag  tillægges 
salm en ofte G rundtv ig  alene -  til sto r 
fortrydelse for nulevende L und’er.

Bjørn C h ris tian  L und, hans b roder 
Jørgen  L und (note 14) og deres svoger, 
sognepræ st Je n s  B iering i Skjern, var alle

tilhæ ngere a f  B rødrem enigheden , m en 
Bjørn C hris tian  levede ikke sine sidste 
år i C hristiansfe ld , som  an fø rt i flere 
trykte kilder.

2. H. E hrencron-M iilles Forfatterleksikon , 
1924-35.

3. En håndskrevet slæ gtsbog fra 1880’erne 
er dog m angelfu ld , m en i 1913 m ente  et 
m edlem  a f  slæ gten a t have fo rbedre t den
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så m eget, a t han  tu rd e  indsende m an u 
sk rip te t til op tagelse  i P ersonalh isto risk  
T idssk rift. D et kom re tu r  m ed b eg ru n 
delsen: for lid t kendskab  til k ilder, f.eks. 
var A nders Pedersens degneh isto rie  
»an tagelig  ikke anvendt«  -  d er kunne de 
m anglende op lysn inger om C hristian  
G ottlieb  L und  (efterslæ gt nr. 5) findes. 
M en han  er d er ikke, A nders P edersen  
h a r  glem t vor sko leho lder og k irkesan
ger.

4. E nhver m ulig  stavem åde for efternavnet 
Ju e l ses anvend t i k ilderne.

5. S k ifteprotokol for Stevns h erreds provsti 
1752-1855. I fo rtalen  til B jørn C h ris tian  
L unds »D agbog for en K risten«  om taler 
han  sine sidste  å r  i H ellested , sin b lin d 
hed og den  hjæ lp han  i denne hæ m 
m ende s itu a tio n  fik både  a f  h u stru en  og 
a f  sin kapellan.

6. Ingen k.bog for .R årup sogn, hvortil 
K alsbøl hører.

7. Skifte efter Peder Braae i H avreballe- 
gård  og S tjernholm  am ters  sk iftep ro to 
kol 1753-68. H er nævnes C harlo tte  
A m alie Bays sk iftebrev  a f  1748.

8. Skifteprotokol for Stevns h erreds provsti 
1752-1855. »D a je g  siden m in M ands 
D ød h a r  o p h o ld t m ig hos hans E fter
m and  i E m bedet H r. P ete r H olm  og 
stedse  nyd t a f  ham  og hans K one ikke 
alene V enskab, m en Pleie og U n d er
ho ld , in d sæ tte r  je g  H r. H olm  som  m in 
U niversalarv ing.«  (T estam en te  a f  
24.5.1816).

B etæ nkt blev også søsteren , K aren  
B artho ld , enke efte r kgl. dansk  foged i 
N orge, A ndreas Høybye og Jom fru  J o 
h an n a  S chm idt.

9. Iflg. op teg n e lse r a f  T h . L und  (efterslæ gt 
nr. 32).

10. H ans M ath ias L und er an tagelig  født i 
V iborg  1701 e ller 02 og som  officersssøn 
døbt i dom kirken , hvis k .bog begynder 
1725.

11. D er er ingen v ielser i U lfborg  k.bog før 
1761.

12. N avnet D rach ard t staves så ledes i breve 
fra H ans M ath ias L und  og i sk iftebrev  ef
te r  æ g tep a rre t 1762 (findes i m it arkiv, 
sk ifteprotokol for H jerm  h erred  m ang
ler).

D er fødtes 6 børn  i æ gteskabet, 2 døde 
som  spæ de, 2 dø tre  overlevede foræ l

drene . Den æ ldste  D orthea M argrethe 
(1743-70) blev gift m ed faderens efter
følger i em bedet, sognepræ st C hristen  
K raru p  (1726-1801). E fterslæ gt: se 
»Slægten K rarup« a f  C hristian  K rarup, 
1958. Den yngste M ette  C hristine 
(1744—83) blev gift m ed sognepræ st Jen s 

Je n se n  B iering (1727-92) i Skjern. H un 
blev m or til 11 a f  hans 19 børn  i 4 æ gte
skaber.

13. A ndreas Lund *9 .6 .1710  Viborg, 
t  27.5.1742, d ruknet ved B jørnknude en 
m åned  efter a t være blevet sognepræ st i 
Skjold. H an blev begr. i As kirke, hvor 
hans m orm ors bror, V illads Kop, var 
præ st. S tuden t 1728, cand. theol. 1735. 
Ugift.

14. Jø rg en  L und * 24.11.1735 Ø lby, t  1794 
begr. 7.8. Skjern. H an blev 1763 kapellan 
hos den h errnhu tiske  p as to r Fugl i Sal- 
tum -H une, hvor han i 20 å r  levede et eks
em plarisk  og ustraffeligt liv. H an var en 
elsker a f  den  h errnhu tiske  foredrags 
m åde, og var derfor afsondret fra alle 
d e tte  livs og hans em bedes uvedkom 
m ende sysler. M en han blev overfalden 
m ed tungsind ighed  og legem s svaghed 
og gav skam m elig t sine kødelige lyster 
tøjlen. Jo h a n n e  C h risten sd a tte r  skal ef
te r bere tn in g  have plejet ham  m ed sin 
o pvartn ing  og født e t uæ gte barn . Je g  
fald t i forundring , hvorledes en p ræ ste
m and kunne i sygdom s tilfæ lde forfalde 
til denne dårlighed  og dels i yderste 
m ed lidenhed  over hans skæ bne, da  han 
nu d u e r til ingen ting. (U ddrag  a f  kopi
bog for b iskoppen i Å lborg 7.7.1783).

Jø rg en  L und m åtte  nedlægge em bede 
og p ræ sted rag t og love a ld rig  m ere at be
træ de præ dikesto len . B arnet, M ette  Jør- 
g en sd a tte r  (1783-1845), blev gift 45 år 
gi. H un h ar ikke efterkom m ere.

15. E t a f  dem  lyder: »Det sm erter m ig af 
H ie rte t, a t Je g  denne G ang m aa tilm ælde 
E der den  bedrøvelige T idende, at dend 
A llerhøjeste G ud, Livets og Dødens 
H erre , h a r fra d e tte  tim elige til det evige 
H erligheds Rige d. 12. X br im ellem  
K lokken 6 og 7 M orgen hiem kaldet min 
H øielskelige H ustrue  og Eders i Livet 
ræ tskafne M oder.«  Brevet slu tter: 
»Eders conditione raade Je g  E der til ey 
for den  R aison at kvittere , m en derim od 
vel a t holde ud , saa I a ltid  have en god
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conduite  og conservere E ders honneur. 
H er i Landet er ey noget for E der a t hiæl- 
pe, og slipper I Eders co n d itio n er førend 
I seer bedre R aad for Eders avantage, 
giør I ilde im od E der selv.« Brev af 
12.12.1760 i m it arkiv.

16. F ødselsår an tages a t være 1667, dels 
fordi m an kom ind i reg im entet i 16 års 
alderen , og dels fordi d er i hans bo fand 
tes et sølvbæ ger m ed årsta l 1666 og ini
tia ler MLS-K JD, m uligvis et bry llupsbæ 
ger. H ans o ldebarn  Ludvig M ichael 
Lund hævder, at am tm anden  var søn a f  
M ads L aursen  og K irsten  Je n sd a tte r . 
Det h ar hidtil ikke kunnet verificeres.

17. Biskop Je n s  B ircherods dagbog  1658- 
1708.

18. H ans N ielsen (A alborgs) havde sæ be
syderi sam m en m ed L orenz K reyer. Der 
er m ange k ilder til belysning a f  hans livs
bane, bl.a. Jo h a n  Jø rg en sen s do k to rd is
p u ta ts  om ren tem ester H enrich  M uller. 
K irstine R obring 2° L orens K reyer den 
yngre.

19. Skifte efter begge ægtefæ ller i Lunde- 
næs-Bøvling am ters skifteprotokol
1723—43.

20. J .  C. W. og K. H irsch: D anske og norske 
O fficerer 1648-1814.

21. V iborg L andstings skøde- og pan tepro- 
tokol 1711-17, fol. 309.

22. Peder C hristensen : Ø lby, Asp og F au
sing Sogne, 1959.

23. Hvilket også kunne være g runden  til for
æ ldrenes begravelse i V iborg. Foruden 
H ans M ath ias og A ndreas kendes kun en 
d a tte r  M ette  C hristine  L und * 1700 db t 
8.1. K bh., G arn isons, t  før 1723. I boet 
efter am tm anden  fand tes en guldkæ de 
m ed lås og in itia ler M CL.

28.5.1701 finder m an ¡T r in ita tis  k.bog 
»M ajor Lunds Barn, 2 A ar, indsa t i 
S lotsforvalterens Grav.« M åske er det 
ovennæ vnte M ette  C hristine.

24. Rigtig efter o rig inalen  bev idner C h ri
s to p h e r G iessing 14.10.1789.

25. H øve-Flakkebjerg k.bog er gået tab t, 
m en B. C. L unds svoger, p as to r P ienge, 
m odtog fra p as to r S aur en udskrift a f 
den da  eksisterende k.bog, d a te re t 25. 
Ju n i 1763. O plysn ingerne h er stem m er 
ikke ganske overens m ed H auch-Faus- 
bølls i P ersonalh istoriske S am linger I.

26. O m  A nders M adsens herkom st vides

kun, a t han  var søskendebarn  a f  K irsten  
M ichelsdatter, d e r var gift m ed T hom as 
Je n se n  T ho n b o e , b irkeskriver og k irke
værge på Endelave jvf. P ersonalh isto risk  
T idsskrift 8.6.1927.

27. »Et M enneske a f  ringeste  S tand , d er er 
m eget fortro lig  m ed K ongen, og som til 
enhver T id  kan træ de ind i hans V æ rel
se«, siger den  franske g esand t i 1680.

28. P asto r Saurs udskrift a f  k .bogen 1763. 
H an havde 6 børn  m ed E lene Pedersdat- 
ter. Gift 2° m ed N N , ide t »P ræ stens H u 
stru«  også efter 1688 b ar børn  til dåb .

29. Brev fra C h ris to p h e r G iessing  til B. C. 
L und 14.10.1789 (uddrag): M ed m egen 
T aksigelse for tilsen d te  G enealogie 
frem sendes her Liig-V ers over D eres SI. 
Far- Fader.

Baade D rach ard t og L und-S tam m en 
kunde beqvem m elig  hosføyes Jub e l-L æ 
rer W illads N ielsens H isto rie  i U dbyne- 
der. H r. H ans M ath ias L und havde 4 
Børn som  je g  ikke veed uden D eres V el
æ rvæ rdighed allene og h ar ingen K u n d 
skab, som  behøves til en Stam tavle.

B eder d erfo r a llertien lig st a t m eddele 
U n d erre tn in g  om L und-S tam m en for at 
indrykke den  udi m it Jube l-L æ rer- 
Skrivt, 3die Deels 2det Bind.

30. Ribe B ispearkiv, p ræ ste in d b e re tn in g er 
1766-69.

31. B ryllupsdig t 1640, Kgl. B ibliotek, jvf. 
B iblio theca D anica III.

32. Ifølge sk a tte m a n d ta l 1660, Ø ste rgade , 
h ar ren tem este ren  6 børn , m en foruden 
de allerede  næ vnte kendes kun Søren 
R asm ussen  L und (1641-90), sognepræ st 
i Aversi ~  A nna P ed ersd a tte r og H ans 
R asm ussen  L und (1645-92), sognepræ st 
i O sted , hvor et ep itafium  over ham  er 
opsa t a f  m oderen , hvorfor m an m å for
m ode, han  var ugift.

33. E pitafium  i K astb jerg  kirke. S. V. Wi- 
bergs P ræ steh isto rie , b ind  III, side 420.

34. D et Kgl. K jøbenhavnske Skydeselskab 
og D anske B roderskab 1477-1901.

35. H . U. R am sing: K øbenhavns E jen
dom m e 1377-1728 og H istoriske M ed
d e le lser om  K øbenhavn , 3. række, bind 
VI. Begge s te d er gives gode op lysn inger 
om  både far og søn sam t flere a f  deres ef
terkom m ere.

36. O p lysn inger om ham  og hans far fra S. 
V. W ibergs P ræ steh isto rie , b ind  I, side
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665. H an gav kalken til H olstebro  kirke.
37. Æ gteparre t e r om talt i M ogens Seidelins 

»Den Seidelinske Slægtsbog«, b ind  111.
38. H åndskreven  ligpræ diken findes i m it 

arkiv.
39. Jo h a n  P ete r From s livsbane sam t hans 

og 1. h u stru s  aner: se G regers H ansens 
artikel om  Jo h a n n es  K jærbøl.

40. O p lysn inge r om  Ludvig M ichael L und i 
A rends II, Erslew  II +  supp lem en t II, 
K irkeh isto riske Sam linger 3, V, Vejle 
A m ts Å rbog 1908 og 1909 sam t P. L ind 
holm  »S tarup  Sogn«, 1911. En sam ling 
a f  hans p ræ d ikener fra årene  i 0 .  S tarup  
er afleveret til LA, Viborg.

41. Skifte 22.3.1828, Vallø S tifts Birks skif
teprotokol.

42. Sognepræ st Børge O lsens 1. h u stru  H en 
rie tte  D em s t  28.12.1821 i Lemvig. I 
d e tte  æ gteskab 1 søn.

43. F. E. H u n d ru p s »Lærere i Aalborg« og C. 
G. K ofoeds »De læ rde S tatssko lers Læ
rerpersonale«  h ar op lysn inger om J. 
O tto  F. L und , d er i sin Å lborgtid  var så 
alvorligt og så længe syg, at han  m åtte  
overveje a t søge sin  afsked. H ans fader 
L. M. L und på  F alster skriver til ham  
6.6.1834: »G ode G ud, hvad h ar du ikke 
lidt og lider vel endnu . G id je g  havde dig 
her h jem m e, hvor du  kunde nyde kjærlig 
Pleie. K lim aet h er er m eget m ildere end

i A alborg, m en Folk bliver ikke gamle. 
Det tro e r  je g  h ar sin G rund  i den usunde 
Føde og det urene Liv de føre. T ab  ikke 
M odet, kjære O tto , je g  sto ler paa den 
duelige Ju s tits ra a d  H ansen , som i Ribe 
ere ag te t og hæ dret som Læge.«

Flere breve i J . O . F. L unds privatarkiv 
i R igsarkivet (nr. 5905).

44. J .  M. V aleurs aner: se G regers H ansens 
artikel om  Jo h a n n e s  Kjærbøl i de tte  hæf
te. V aleurs vielse til N icolette Lund fore
toges a f  b iskop C. M uller, Ribe, hvis tale 
findes i m it arkiv.

45. Jo h a n n es  L unds børn  er døb t m ed efter
navn Jo h an n esen .

46. Je n s  P eter M øller L unds børn er døbt 
m ed efternavn Je n sen , m en har i 1892 
fået slæ gtsnavnet Lund tilbage iilg. be
villing.

47. S m ith ’erne i C. M øller H ansens »K øb
m andsslæ gten  A ndrup  i Lemvig«.

48. O vertog  1861 sin svigerfaders forret
ning, d er forblev i fam iliens eje indtil 
1974. »H olbechs hjørne«, d er nu er sp a 
rekasse, e r  beskrevet a f  Steffen Linvald i 
»A m agertorv i fortid  og nutid«.

49. Ludvig L und, der h ar udgivet en del bø
ger om  forskellige ku ltu re lle  em ner, kom 
i stæ rk m odvind på g rund  a f  sine m enin
ger. Se DBL.

Lise Lund, ad resse: F ilosofgangen 23, 2., 5000 O dense  C.
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En middelaldergenealogs glæder 
og problemer
A f
Knud Prange

M e d  u d g a n g sp u n k t i S o p h ie  S ta v e rs k o v s  s i lk e 

ta p p e  f ø lg e s  s la g ts fo r b in d e ls e m e  t i l  i  d a g  o g  e t  b e 

fo lk n in g s h is to r is k  p r o b le m  a n ty d e s .

Den 15. m arts 1646 døde kongelig m ajestæts befalingsm and på Skander
borg Slot, Laurids Ebbesen, i en alder a f 87 år, 2 uger og 5 dage. Herm ed var 
der sat punktum  for en sælsom og omvekslende livsskæbne, og sam tidig var 
en af landets allerældste adelsslægter -  slægten Udsen -  uddød på m ands
linjen.

Trods tre ægteskaber fik Laurids Ebbesen nemlig ingen børn der kunne 
videreføre slægtens ældgamle våben -  i skjoldet en klokke og på hjelmen en 
tranehals besat med bjælder -  men til gengæld står der to smukke og spæn
dende m indesm ærker efter ham, de kan ses den dag i dag. Det ene er hans 
gravkapel i Aarhus Domkirke med sm edejernsgitter udført a f C aspar 
Fincke, 4 legemsstore statuer a f den afdøde og hans tre hustruer sam t et 
sandstensepitafium  indram m et af ikke m indre end 64 anevåbener -  16 for 
hver a f de afdøde. Det andet mindesmærke er det silketæppe, der er nævnt 
i overskriften, og som hans sidste hustru Sophie Staverskov broderede, eller 
lod brodere. Også det er prydet med våbenskjolde -  16 anevåbener for fru 
Sophie, 16 for hendes første m and, O tte Kruse, og 16 for hendes sidste 
mand, Laurids Ebbesen -  og det er med megen ret karakteriseret som det 
pragtfuldeste af alle danske våbentæpper. I dag befinder det sig på Det na
tionalhistoriske M useum på Frederiksborg Slot, hvor det er udstillet hvert 
år i septem ber måned.

I henved 100 år har forskere med mellem rum  beskæftiget sig med Laurids 
Ebbesen og hans slægtsforhold,1 og man kan derfor nok spørge om det sta
dig er muligt at aflokke kilderne, de skrevne, de udhuggede og de brode
rede, ny viden om denne mærkelige m and og hans familie.

Hans karriere startede så ydmygt som tænkes kan -  en sam tidig adelig, 
formentlig Birgitte Skave, erklærede rent ud, at det var med urette at han
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førte Udsenernes våben, »thi han er af bondeslægt i Jylland«. En bemærk
ning dam en nok kan have fortrudt, da Laurids Ebbesen siden stod fadder for 
et af hendes børnebørn. Men takket være dygtighed, held, fordelagtige 
ægteskaber -  det ene endda med en kusine til C hristian 4.’s hustru Kirsten 
M unk -  lykkedes det ham at erhverve et betragteligt godskompleks. En del 
af det gik ganske vist tabt under Kejserkrigen, men nye godserhvervelser 
fulgte, og i næsten 40 år sad Laurids Ebbesen som lensm and på Skander
borg, hvad der gav ham et solidt økonomisk rygstød. Det er næppe alle gå
der i dette omskiftelige forløb som er kendt, men hovedlinjen er ganske godt 
belyst, først og fremmest i Erling Ladewig Petersens undersøgelse.1

Slægten Udsen
Hvad Laurids Ebbesens nærm este slægtninge angår, er stamtavlen i Dan
marks Adels Aarbog langtfra tilfredsstillende,2 men også de forhold er nu til 
en vis grad belyst.3 Mere ejendom m eligt er det, at slægten Udsen, dens 
godsforhold og ægteskabsforbindelser og endelig dens sociale nedgang i 
senm iddelalderen frem står særdeles uklart.4 Forholdet er så meget mærke
ligere som de to nævnte våbenanetavler -  på epitafiet og på Sophie Staver
skovs silketæppe -  burde være gode udgangspunkter for et studium  af slæg
tens historie og dens ægteskabsforbindelser. Der er nemlig i begge tilfælde 
tale om 16 anevåbener, det vil sige at her er oplysninger om alle Laurids Eb
besens 16 tipoldeforældre. M an kan altså gå 4 generationer tilbage i slæg
ten, og da Laurids var født i 1559,5 rækker anetavlen tilbage til personer der 
levede omkring år 1400.

N år dette m ateriale -  som tilm ed kan suppleres med kalkmalede våben- 
friser i Aarhus Vor Frue kirke fra begyndelsen af 1300-tallet -  ikke for alvor 
har udfordret forskningen, skyldes det nok to forhold. Det ene er, at studier 
over m iddelalderens genealogi er et såre møjsommeligt arbejde. Frem til år 
1385 er m an ganske godt stillet med kildeudgaven Diplom atarium  Danicum 
og de dertil hørende registre (blot kunne m an ønske sig et sam let person- og 
stedregister til de nu i alt 29 bind), men efter den tid er man i nogen grad på 
herrens mark. Danmarks Breve fra M iddelalderen (Repertoriet) giver gan
ske vist en fortegnelse over kilderne, men registrene er meget langt fra at op
regne alle de personer og lokaliteter, som nævnes i dokum enterne. Det er 
derfor uhyre svært at udtøm m e stoffet og at opbygge den mosaik a f oplys
ninger, som er m iddelaldergenealogens vigtigste arbejdsredskab. Dertil 
kom m er at m iddelalderens slægter, og derm ed også genealogernes proble
mer, hænger sam m en som ærtehalm . For at løse det nærm este problem, må 
m an ofte løse en to-tre fjernere, og en nytolkning af én sammenhæng får i 
reglen konsekvenser for andre sammenhænge. Selv en velafgrænset under
søgelse udvikler sig hurtigt til en revision af et større antal stamtavler, og
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Sophie Staverskovs silketæ ppe frem viser hele tre  våbenanetav ler: hendes egen og hend es to ægte- 
m ænd, O tte  K ruses og L aurids Ebbesens. For hver a f  p erso n ern e  e r  de 16 anevåbener sam le t i 4 
skjolde, fru Sophies ses ved tæ ppets to korte sider, O tte  K ruses ved tæ ppets højre  side og L aurids 
E bbesens ved den venstre  side. H ans aneræ kke begynder m ed slæ gten  U dsens klokke i første felt 
i det øverste skjold. (Foto: D et N ationalh isto riske  M useum  på F rederiksborg).
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når m an begynder på en sådan analyse, aner man ikke hvilket resultat den 
vil ende med. Og selv i bedste fald vil en langvarig undersøgelse ofte resul
tere i en artikel a f et beskedent omfang. I en tid hvor man er meget opmærk
som på hvilke resultater der kommer ud af forskernes arbejde, kan man m å
ske ikke undre sig over at unge historikere holder sig på nogen afstand af 
netop dette vanskelige og usikre område. Det er ikke her man hurtigt får 
skrevet lange afhandlinger.

Den anden grund til at m iddelaldergenealogien ikke har fristet flere er, at 
der er -  eller burde være -  tale om et tværvidenskabeligt arbejde. Der er ikke 
tvivl om at de bedste resultater nås ved en kom bination af genealogiske, 
godshistorisk-topografiske og heraldiske arbejdsm etoder, og ved at man 
inddrager alle de eksisterende forskellige kildetyper: dokum enter, epitafier, 
kalkmalerier, gravsten, segl m.m. Nu er danske historikere hyppigt speciali
ster, og det vil i praksis sige at de ofte har deres hovedstyrke, enten i de 
skrevne kilder eller i m onum enterne. Fra heraldisk side kan man undre sig 
over, at såvel »papirhistorikerne« som »genstandsforskerne« ofte undlader 
at udnytte de m uligheder heraldikken frem byder med hensyn til datering, 
identifikation og påvisning af slægtssammenhænge. Denne specialisering 
udelukker dog langtfra at der er præsteret frem ragende arbejder på området
-  og her må Thisets talrige stam tavler i Adelsårbogen endnu en gang frem
hæves -  men den betyder på den anden side, at der stadig er mange nye op
dagelser at gøre for den der kom binerer m etoderne og kilderne.

M etodiske problemer
M an kunne på forhånd tro, at det var betænkeligt og usikkert at tage en vå- 
benanetavle -  og her altså Sophie Staverskovs silkedug -  som udgangspunkt 
for en m iddelaldergenealogisk undersøgelse. For det første er den jo  ifølge 
sagens natur flere generationer senere end de slægtsforbindelser, den bærer 
vidnesbyrd om -  Bobé skriver i Adelsårbogen at fru Sophie broderede den i 
sin lange enkestand, altså efter 1646. Flvis det er rigtigt, ville den altså ikke 
engang være et vidnesbyrd om hvad Laurids Ebbesen selv vidste om sin 
slægt, men om hvad hans enke vidste om sin svigerfamilie. Bobé har dog 
næppe ret. Anetavlerne på tæppet og på epitafiet i Aarhus Domkirke er ord
net efter forskellige systemer, og en sam m enligning mellem dem tyder på at 
epitafiets tavle bygger på silketæppets opstilling, som altså må være den 
æ ldste.6 Kapellet m ed epitafiet kan im idlertid dateres til omkring 1639, git
terporten bærer netop dette årstal, så silketæppet er formentlig blevet til 
mellem 1635 (da Laurids Ebbesen og Sophie Staverskov blev gift) og 1639
-  det er altså broderet i Laurids Ebbesens levetid.

En anden metodisk betænkelighed er: hvad stiller man op i de tilfælde 
hvor våbenanetavlens vidnesbyrd ikke stem m er med den anetavle der kan 
opstilles på grundlag af Adelsårbogens stamtavler? Må man ikke her forka
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ste våbenanetavlen som den sene kilde den er, og i stedet foretrække forsk
ningens resultater?7 Bestemt ikke i alle tilfælde. Adelsårbogens m iddelal
derstam tavler er ofte udtryk for en forsøgsvis opstilling, hvor sam m enkæd
ningen af generationerne kan have en større eller m indre sandsynlighed for 
sig. Da en stor del af disse stam tavler ikke er forsynet med noter og kilde
henvisninger, og da der praktisk talt aldrig argum enteres for den valgte op
stilling, kan det være meget svært for brugeren at vurdere stam tavlens 
værdi. M an kan altså ikke um iddelbart anvende Adelsårbogens stam tavler 
til at afvise et vidnesbyrd, der fremgår af en våbenanetavle. Dette forhold 
var H. Berner Schilden Holsten udmærket klar over, da han som den første 
underkastede Sophie Staverskovs silketæppe en genealogisk-heraldisk ana
lyse; han bemærkede udtrykkeligt, at »det vel ikke er absolut givet at de 
nyere stam tavler på ethvert punkt har ret fremfor de gamle frem stillinger«.8

Som kilder er våbenanetavlerne unægtelig sene, og vi ved i reglen (endnu) 
meget lidt om hvilket grundlag fortidens adelige byggede på, når de sam 
menstillede en våbenanetavle. Der kan både være tale om skriftlige kilder, 
andre anetavler eller -  og måske især -  om m undtlig tradition. For et m o
derne menneske, som nok kun sjældent har rede på hvilke slægter hans 16 
tipoldeforældre tilhørte, kan det forekomme betænkeligt at tillægge for
tidens anetavler nogen større kildeværdi. Sund skepsis er da også på sin 
plads, m en j. C. Bille Brahes undersøgelse a f et betydeligt antal anerækker 
viser at et forbløffende stort antal våbenanetavler er helt korrekte, og at 
langt den største del af de »fejl« der forekommer, blot består i at der er byt
tet om på den rækkefølge våbenerne kom m er i.9

Rækkefølgen er vigtig, for våbenanetavlerne skulle gengive formødrenes 
våbener i en ganske bestem t rækkefølge, nemlig efter det såkaldt »sprin
gende opstillingssystem «.10 Det betyder for eksempel, at våben nr. 7 burde 
være farmoderens mors våben, men man ser hyppigt at der er kommet uor
den i rækkefølgen af ellers korrekte våbener -  ikke mærkeligt, for systemet 
er svært at overskue, navnlig ved store anetavler. Dette forhold har im idler
tid den konsekvens, at forskerne ikke blot kan »plukke« et enkelt våben ud 
af en anetavle og sige, at N N ’s farm oders m or må være af den og den slægt 

fordi denne slægts våben er det 7. på anetavlen. Det er nødvendigt at analy
sere hele våbenanetavlen for at se om rækkefølgen i øvrigt er korrekt, og det 
kræver ofte inddragelse a f andre, og beslægtede, våbenanetavler, som i sig 
selv rejser nye spørgsmål. Thisets stam tavler i Adelsårbogen bygger ikke 
sjældent på våbenanetavler, men m an kan ikke regne med at han altid har 
været opmærksom på netop dette problem.

Hvad vidste Sophie Staverskov?
På Sophie Staverskovs våbendug er anetavlerne for hende selv og for hendes



184 Knud Prange

første m and næsten fuldstændig i overensstem m else med nutidens genealo
giske viden, mens Laurids Ebbesens anetavle synes at lade meget tilbage at 
ønske. H. Berner Schilden Holsten skriver, at selv om man ofte kan finde fejl 
og unøjagtigheder, »er det dog sjældent, at der er så talrige m angler som i 
dette tilfælde«, og han giver selv forslag til hvordan nogle a f unøjagtig
hederne kan forklares.11

U m iddelbart ser det ud til at præcis halvdelen af de 16 våbener er for
kerte, men en nærm ere analyse viser at så galt er det langtfra; der bliver fak
tisk kun et par uløste heraldiske problem er tilbage.12 Det ene af dem, som 
vi her skal se lidt nærm ere på, vedrører Laurids Ebbesens oldemor, den 
navnløse dam e der var gift med hans farfars far, Simon Ebbesen (se tavle 1). 
Adelsårbogens U dsen-stam tavle nævner hende ikke, men den mange år 
ældre stam tavle over slægten Stam pe oplyser at Mogens Stampe og Maren 
M altesdatter Stifeld havde en d atter gift med Simon Ebbesen. Går man nu 
til Thisets sam linger ser m an, at det eneste grundlag for denne oplysning 
netop synes at være våbenanetavlen.13 Der kan gives flere grunde til at op
lysningen ikke kan være rigtig, men det er her tilstrækkeligt at nævne at kro
nologien forhindrer det. Simon Ebbesens tre sønner var alle voksne i 1491, 
deres m orfar kan derfor ikke godt være født senere end i begyndelsen af 
1420-erne -  og vi ved at Mogens Stampe var ude at granske markskel så sent 
som 1525.

N år tæppet forsyner Simon Ebbesens ægtefælle med et Stampe-våben, er 
der derfor sikkert sket en om bytning m ed en anden oldemors, Marine Stam
pes våben, hvor tæppet har Strangesen-slægtens tværdelte skjold. Derfor 
kan der være god grund til at tro at Simon Ebbesens kone skal søges i denne 
slægt, og noget kunne da også tale herfor. De to gange Simon Ebbesen op
træ der i sam tidens kilder (24.9.1454 og 14.9.1450) er begge gange som vit
terlighedsvidne for henholdsvis Laurids Petz og dennes brødre Anders og 
C hristiern Petz, der afhænder alle deres rettigheder til »Lyndæ og Lyndæ 
mark« -  det drejer sig om Lindå i Todbjerg sogn, Ø ster Lisbjerg herred.14 
N år Simon (og ved den ene lejlighed også hans broder Jens) bevidner dette 
salg, kunne det tyde på at de var i familie med de tre brødre Petz. Det er der
for interessant at Anders Petz netop var gift med en Strangesen, og jeg har 
i anden sam m enhæng foreslået at Simon Ebbesen kunne være svoger til -  el
ler svigersøn af -  Anders P etz.15

En nærm ere analyse af ejerforholdene til Lindå tyder dog på at slægts
sam m enhængen er en anden. 29.3.1450 solgte Else Svendsdatter alt sit gods 
i Lindå -  hun tilhørte også slægten Udsen, men en anden gren af slægten 
end den Simon Ebbesen tilhørte. Adelsårbogen opererer med 4 forskellige 
grene af slægten, som m an har opgivet at kæde sammen, foruden en del 
»løse« personer. I flere tilfælde er det dog ikke svært at se sammenhængen,
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Tavle 1. U dsnit a f  L aurids Kbbesens anetav le  -  opstille t e fter A delsårbogens stam tav ler. Å rsta l
lene angiver første og sidste  gang en person  er om talt i k ilderne. Som påvist i a rtik len , kan Sim on 
Ebbesen ikke have været gift m ed en d a tte r  a f  M ogens S tam pe. H ans m or G yde h ar næ ppe været 
d a tte r  a f  G otskalk R ostrup  og M argre the  V estenie. A delsårbogens eneste  op lysn ing  om G otskalk 
R ostrup  er nem lig at han  skrev sig til R is trup , m en d enne gård  blev først erhvervet a f  slæ gten  i 
1529, og der synes ikke at have levet nogen M argre the  V estenie før om kring  1500. G yde e r  for
m entlig  d a tte r  a f  G otskalk R ostrup  og N. N. B e g e re -an ev åb e n e rn e  på gravstenen  over Eline R os
tru p  i Lyngby kirke, Sdr. Dyrs herred  kan tolkes på sam m e m åde.

Gotskalk Rostrup 
1398,1407 
g.m. N. N. Begere

Henrik Ebbesen Gotskalk Rostrup
g.m. Margrethe 
Vestenie

______ l______  _____i_____
Ebbe Henriksen g.m. Gyde Rostrup Mogens Stampe 
1396,1433 tæppets våben: 1491, 1525 g.m.

Rostrup ? TÆ PPETS
VÅBEN: SK A K 
TA V LET PÆL________________I___________ ______i______

Simon Ebbesen g.m. NN
1450,1454 TÆ PPETS

VÅBEN: 
STAMPE

Ebbe Simonsen Jens Simonsen Laurids g.m. Margrethe Galskyt 
149 1,150 3  1491,1499 Simonsen

14 9 1,1537

Peder g.m. Marine Stampe 
Galskyt TÆ PPETS 

VÅBEN: 
STRANGESEN

Otte Stampe

Ebbe Lauridsen 
1546

_______ I_____
Laurids Ebbesen 
f. 1559

jvfr. opstillingen i tavle 2. Et af vidnerne ved Else Svendsdatters salg var An
ders Petz, og det kan næppe skyldes at han var svoger/svigerfar til Elses 
næstsøskendebarn, Simon Ebbesen. Den m est nærliggende forklaring på at 
både Else Svendsdatter (Udsen) og brødrene Petz ejer jo rd  i Lindå er, at de 
3 brødre Petz har arvet denne jo rd  fra deres mor, M ette. Hun kunne pas
sende være en datter a f Henrik Ebbesen og altså faster til Simon Ebbesen. 
En sådan sammenhæng kan forklare at Simon Ebbesen -  som fæ tter til sæl
gerne -  bevidner salget a f Lindå; så kunne han ikke siden protestere mod at
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Tavle 2. S am m enhæ ngen m ellem  nogle a f  g renene a f  slæ gten U dsen. P ladsen tillader ikke en næ r
m ere a rg u m en ta tio n  for slæ gtskabet m ellem  de forskellige personer.

Ugot Ebbesen 
1329, 1368

1

Ebbe, hvis våben er malet i Aarhus Vor Frue Kirke20 
____ :_____________ i_________________________

Peder Ebbesen 
1368

Henrik Ebbesen 

_______ I______

Svend Udsen Ingerd Olaf Pedersen
138 ^ ,14 15  Pedersdatter 1395,1430

Else Svendsdatter 
1450, død 1482 
g. 1. Eskild Basse 
g.2. Mogens Løvenbalk

Gertrud Svendsdatter 
1464
g. 1 .Jens Kaas 
g.2. Niels Munk

Ebbe Henriksen 
1396,1433 
______ I_______
Simon Ebbesen 
1450, 1454

1
Ebbe Jens Laurids

de havde afhændet Udsen-gods. Men dette giver jo  desværre ikke den 
m indste antydning af hvem Simon Ebbesen var gift med.

Simon Ebbesens kone
En anden mulighed for at indkredse Simon Ebbesens kone, eller i hvert fald 
den slægt hun tilhørte, er at undersøge hvor deres børn ejede jordegods. Vil 
man kunne udskille gårde, som ikke synes at stam m e fra Udsen-slægten og 
som altså kan være m ødrene arv, vil man derefter kunne påvise hvilken an
den slægt der ejede jo rd  på netop disse steder, og vil man kunne finde eks
em pler på at Simons sønner optræ der side om side i ejendom sdokum enter 
sam m en med personer fra netop denne slægt?

En sådan undersøgelse kan være ganske om stændelig for man skal nu af
klare ejerforholdene vedrørende en lang række lokaliteter. Det inddrager 
uvægerligt en hel del nye slægter i undersøgelsen, og derm ed følger under
søgelser a f hvor pålidelige deres stam tavler er. H er skal blot gives en antyd
ning af hvordan en sådan undersøgelse kan forme sig.

Simon Ebbesens tre sønner, Ebbe, Jens og Laurids ejede alle jo rd  i Hel- 
strup (M iddelsom herred) som de solgte i 1491 og 1492.16 Helstrup havde 
tidligere tilhørt Lasse Jonsen , som nok var kommet i besiddelse af det gen
nem sit ægteskab med Karen H enningsdatter Podebusk. L assejonsen døde 
før 1484, og H elstrup er derefter gået videre til hans formentlige svigersøn 
Johan  Pors,17 hvis eneste datter var gift med Jørgen Lauridsen Skadeland.

Det er um iddelbart svært at se hvordan Simon Ebbesen kan have fået jo r
den i H elstrup ved arv, men ejendom m ene kan måske være indgået som led
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i en arvedeling i slægten Skadeland -  er der mon andre spor der peger i 
samme retning?

Noget kunne tyde på det. Simon Ebbesens søn, Ebbe, optrådte som vidne 
d. 11. eller 18. ju li 1503 da væbneren Jens Andersen solgte M ovtrup på 
Mors. Brevet besegies af 9 andre adelsm ænd, og i hvert fald 4 af dem har 
slægtsmæssig tilknytning til slægten Udsen gennem G ertrud Svendsdatter 
Udsen, som må have været næstsøskendebarn til Ebbe Simonsens far,18 se 
tavle 2. Endnu et a f vidnerne kan have tilknytning til slægten, hvis den Niels 
Juel, der nævnes i brevet, er identisk med Benditte Jensdatter Udsens 
barnebarn af samme navn. To vidner kan ikke bringes ind i nogen slægts
mæssig sam m enhæng, men de sidste to: Søren M unk og Thom as Lauridsen 
Skadeland er fætre, idet de er børnebørn af Niels Lauridsen Skadeland.

N år disse to slægtsgrupper bevidner salget af M ovtrup kunne det betyde, 
at de hver for sig var i familie med Jens Andersen, hvis slægtsforhold des
værre er næsten ukendte; vi ved ikke meget mere end at han førte et vædder
hoved i sit skjold. Hvis Ebbe Simonsen skal placeres i én af de to grupper var 
det selvfølgelig nærliggende at anbringe ham sammen med de andre af slæg
ten Udsen, men familieskabet er på den anden side noget fjernt. På bag
grund af den om talte forbindelse til H elstrup -  og til Jørgen Skadeland (der 
var bror til den netop nævnte Thom as) -  var det nok en overvejelse værd, om 
ikke Ebbe Simonsen skulle høre sammen med den anden gruppe, altså om 
han var en slægtning til Niels Lauridsen Skadeland.

Endnu to ting kan faktisk tale herfor. Ebbe havde en broder ved navn Lau
rids, og da dette fornavn ikke tidligere synes at have optrådt i Udsen-slæg- 
ten ,19 kunne man forestille sig at de to brødres m or var datter a f Laurids 
Skadeland, og at Laurids Simonsen var opkaldt efter sin morfader. Dertil 
kom m er yderligere, at slægten Skadeland førte en skaktavlet bjælke i sit vå
ben, og ved en analyse af Laurids Ebbesens våbenanetavle bliver der netop 
et våben tilovers -  en skaktavlet pæl -  som unægtelig m inder meget herom. 
En nærmere undersøgelse a f Skadeland-slægtens jordejendom m e kunne 
muligvis opklare problem et.

Resultater og glæder
Men selv om der skulle være sket en forveksling af de to våbener, og selv om 
vi eventuelt har faet identificeret Simon Ebbesens hustru som en Skade
land, så har vi til gengæld ikke fået opklaret det problem som var udgangs
punktet for analysen: silketæppets mystiske Strangesen-våben. Derved illu
strerer undersøgelsen meget godt det tidligere nævnte forhold, at man ofte 
må løse en række fjernere problem er, før man når til at behandle det egent
lige -  og pladsen tillader kun at antyde, at Strangesen-våbenet muligvis skal 
henføres til Simon Ebbesens ukendte farmor.
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Undersøgelsen illustrerer også et andet forhold som er karakteristisk for 
middelaldergenealogens arbejdsbetingelser: det er ikke altid m an med sik
kerhed finder den løsning man søger, men så finder man til gengæld oftest 
en del andet undervejs. I det foregående er der således blevet »aflivet« nogle 
adelige, nogle slægtsforbindelser er blevet afvist, andre er blevet påvist, og 
der er leveret nogle rettelser vedrørende fejl, m angler eller udeladelser i 
standardværker, Da m iddelalderhistorikeren som nævnt må udnytte et 
sparsomt kildemateriale, der stykke for stykke samles til en mosaik, er en
hver ny indsigt og enhver rettelse til vore håndbøger a f værdi. Arbejdet er 
møjsommeligt, og resultaterne kan hver for sig synes beskedne, men glæden 
ved at lægge brik til brik i mosaikken, kan måske sammenlignes med Sophie 
Staverskovs glæde ved at føje sting til sting på det store og prægtige silke
tæppe. Fru Sophie kunne til sidst -  for omkring 350 år siden -  glæde sig over 
det færdige arbejde hvor genealogisk-heraldiske undersøgelser, planlæg
ning, komponering og skitsearbejde sam t håndværksmæssig dygtighed og 
de mange timers tålmodige brodering om sider gik op i en højere helhed. I 
sit arbejde når m iddelaldergenealogen aldrig frem til en tilsvarende helhed, 
men det gør ikke hans arbejde m indre fascinerende. Og det er en ekstra 
charme at arbejde med en så smuk kilde som netop dette våbentæppe.

Forbindelsen til nulevende slægter
M iddelaldergenealogi kan virkelig være uhyre spændende, og for en forsker 
der arbejder med godshistorie eller socialhistorie er det tilm ed et væsentligt 
arbejdsområde -  men er det nu også interessant for andre slægtshistorikere 
end dem der er interesseret i adelsgenealogi?

Svaret er ja , og man må tilføje -  hvad der nok vil overraske de fleste -  at 
m iddelaldergenealogien er specielt spændende for den slægtsforsker der a r
bejder med borger- og bondefamilier. Sagen er nemlig den, at der i senm id
delalderen var hundreder a f adelskvinder, specielt fra lavadelige familier, 
der giftede sig ud af deres stand og derved blev stam m odre til ikke-adelige 
familier. Fænomenet var så udbredt, at den jyske adel i 1552 anm odede om 
at der blev oprettet to klosterinstitutioner »at de m åtte indgive deres børn 
udi, at de ikke for mange årsagers skyld skulle nødes at give dem til bønder 
og ufri folk«.21

Um iddelbart forestiller m an sig måske ikke at dette forhold kan have be
tydning for ret mange nulevende ikke-adelige, men lad os foretage et tanke
eksperiment: Hvis en adelskvinde, der omkring år 1500 giftede sig borger
ligt, blot fik to børn, der hver fik to børn osv., så ville hun i dag have en nule
vende efterslægt på ikke m indre end 32.768 efterkommere! Og antallet a f så
danne adelskvinder har som nævnt været ganske betydeligt.22 Selv om man 
må regne med et vist mål af indgifte blandt disse efterkom m ere, så kan en
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statistisk betragtning kun føre til det resultat at en betragtelig del af alle nu
levende danskere må have aner blandt m iddelalderens adelige. Problemet 
er så »blot« om det er m uligt at påvise sådanne forbindelser i større ud
strækning.

U m iddelbart er udsigterne ikke lovende, for Adelsårbogen interesserer 
sig af naturlige grunde ikke meget for de kvinder der giftede sig borgerligt, 
de forlod jo  netop standen; og det kildem ateriale der kan belyse de ikke-ade- 
lige slægters genealogi i 14- og 1500-tallet er yderst sparsom t. Her kommer 
adelens privilegier os im idlertid til hjælp på en uventet måde. Den adels
kvinde, der for eksempel giftede sig med en bonde, mistede ikke arveretten 
til sine forfædres gods, men hendes børn kunne ikke arve (skatte)frit gods. De 
m åtte tilbyde at sælge det til deres adelige slægtninge; og den slags salg har 
ikke helt sjældent sat sig spor i kildem aterialet, og dermed har vi mulighed 
for at knytte forbindelse mellem de adelige og de ikke-adelige slægter.

Netop slægten Udsen kan bruges som eksempel på et sådant forhold. Det 
kan ganske vist forekomme ejendom m eligt at tage udgangspunkt i en slægt, 
der som nævnt uddøde for næsten 350 år siden, men her er der grund til at 
minde om -  hvad selv slægtsforskere kan glemme -  at vi ved begrebet slægt, 
forstår m andslinjerne. Tænker vi i stedet på efterslægt, og altså regner kvin
dernes efterkom m ere med, så er problem et om slægters uddøen unægtelig 
et ganske andet. Og det gælder i udpræget grad for slægten Udsen. Ganske 
vist døde Laurids Ebbesen uden at have fået børn i nogen af sine tre ægte
skaber, men hans slægt lever den dag i dag i bedste velgående.

Tavle 3. O versigt over efterkom m ere a f  Laurids F.bbesens faster, K aren L aurid sd a tte r (U dsen).

Laurids Simonsen 1491, 1537 (se tavle 1)

Ebbe Lauridsen ________ Karen Lauridsdatter ~  Bertel Hørby

Laurids Ebbesen Laurids Hørby 
(Udsen)
1559-1646

Anne Inger
~  Niels Poulsen ~ l)H a n s

~ 2) Peder 
___  ___ ___ I___

Bertel Hørby

______I_____

uægteskabeligt
barn

Karen Hørby
— Iver Mund 
_____I_______

Peder Mund 
______ I______

sidst kendte 
efterkommere 
var Oluf og 
Karen Munk 
nævnt 1748

Kirsten Mund 
~ Je n s  Rasmus 
sen Munck 
Efterslægt, 
se tavle 4

Margrete Pedersdatter 
~  Christen Byrialsen 
herredsfoged i Rinds herred 
Efterslægt, se tavle 5
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Laurids Ebbesen havde nemlig en faster, Karen L auridsdatter (se tavle 
3), som blev stam m or til en særdeles livskraftig efterslægt. H un giftede sig 
med lavadelsmanden Bertel Hørby, hvis sociale position var såre beskeden. 
Adelsårbogen ved ikke andet om hans far end at han m å have heddet Anders 
Bertelsen -  og om m oderen er den helt tavs.23 Adelig var hun dog, m en da 
hun blev enke efter ægteskabet med den ret anonyme Anders Bertelsen, gif
tede hun sig med en bonde og blev m or og bedstem or til bønder der var her
redsfogeder i Fleskum, Hornum  og Aars herreder. En del a f  Karen Laurids- 
datters efterkommere gik det på lignende vis.

Hendes søn, Laurids Bertelsen Hørby, var ganske vist adelig, og det 
samme var også sønnesønnen, den yngre Bertel, men han døde i 1641 som 
den sidste m and i sin slægt -  dog efter at have fået et uægteskabeligt barn 
med en datter af fribytteren Mogens Heinesen. Laurids Bertelsens andet 
barn, datteren, Karen Hørby, fik heller ikke nogen strålende skæbne. Da 
hendes mand, Iver M und, var død »holdt hun dug og disk« hos en bonde i 
Thorup, og hun formåede slet ikke at sætte sine 6 børn i vej. To sønner døde 
som ugifte, og en tredje søn, Peder M und forførte den adelige Anne Sophie. 
Gift blev de, men fattigt var det; og da m anden døde m åtte enken søge om 
tilladelse til at tigge ved kirkedøren. Til sidst ægtede hun en bondekarl ved 
navn Laurids Skomager. Gennem ægteskabet m ed Peder M und blev hun 
bedstem or til en adelsm and, Frederik M unk, men med dennes børn, O luf og 
Karen Munk m ister vi sporet. Det vides kun, at de tjente hos bønder i Ru
bjerg sogn i 1748. Hvis de har fået efterkommere -  og det er jo  meget tænke
ligt -  så er de i hvert fald ikke adelige.

Et frugtbart præstemiljø
Karen Hørby og Iver M und havde im idlertid ikke blot disse 3 sønner, de 
havde også 3 døtre. En datter var gift, men døde barnløs, en anden ægtede 
en udenlandsk officer og fik en søn der udvandrede, men den tredje datter, 
Kirsten M und er interessant i vores sammenhæng. Adelsårbogen kan nem 
lig oplyse, at hun giftede sig med en ikke-adelig m and »Jens N.N., hvorfor 
hendes børn m åtte sælge deres mødrene arvegods«.

Sagen fremgår af et såkaldt opbydelsesbrev der er indført i Viborg Lands
tings skøde- og panteprotokol under 25.8.1652.24 H er sælger Rasmus Je n 
sen, Laurids Jensen, Anders Jensen, Christen Jensen og Peder Iversen noget 
jord , som de har arvet efter »deres m orfar Iver M und«. Det virker um iddel
bart forvirrende at Peder Iversen kan være bror til 4 mænd, der hedder Jensen, 
men her er det værd at lægge mærke til at opbydelsesbrevet er dateret: Egt
ved præstegård. Præsten i Egtved hed nemlig Peder Iversen, og Wibergs 
Præstehistorie kan ydermere berette at han var gift m ed M argrethejensdat- 
ter, som igen var datter af kaptajn Jens Rasm ussen M unck til H jelm drup-
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Kpt. Jens Rasmussen ~  Kirsten Mund 
Munck til Hjelmdrup 
(se tavle 3)

K n u d  P ran ge

Peder Iversen 
Præst Egtved 
6 s.,2d .

Margrete Jensdatter 
begr. Kolding 20.9.1659

Rasmus
Jensen

Laurids
Jensen

Anders
Jensen

Christen
Jensen

Karen Munck, t 1696 
~  Sørenjensen Horsens 
Præst Egtved, 2 s., 1 d.

Jens Munck 
Præst Slagelse, t 1693

Else Munck 
~  Terkeljensen 
Horsens, t 17 11 
Præst Bredsten

Margrete Sørensdatter, t 1743 
~  Peder Storm, Præst Egtved 
4 s., 5 d.

Niels Munck 
Præst Tyrsted-Uth 
1688-1744 
3s.,6 d .

Elisabeth Magdalene 
~  Mikkel Pedersen 
Dorscheus 
Præst Vinding-Vind 
3 s., 6 d.

Hans Storm Karen Storm Søren Storm Megtille Munck Johan Dorscheu:
Præst Sønderup ~  Knud Storm Præst Svendborg ~  Niels Siersted 1720-90
t 1742 Præst Egtved t 1735 Præst Tyrsted- Degn Borbjerg
2s. + 1774 Is . Uth, + 1773 Talrige nulevem

4 s., 3d . 3 s .,9 d . efterkommere, i:
I |________  på spindesiden

Tavle 4. N ogle a f  K irsten  M unds efterkom m ere ifølge W ibergs P ræ steh isto rie , Paul N edergaard: 
100 danske  p ræ stesiæ gter, 1954 (1984), U lf Gad: P ræ stesiæ gten  G ad, 1970 og P. H. J . Petersen: 
S tam tav ler over S læ gten D orscheus, dup i., 1925. s =  søn(ner), d =  d a tte r /d ø tre .

Ancher Storm Margrete Storm Jens Storm Anne Storm Anne Kirstine 
Præst Egtved ~  Frederik Præst Smid- ~  Niels Bisted Siersted
+ 1785 Chr.Friis strup PræstGrejs ~  1) Jacob Hybhoft
3s., Id . Præst Hjarup + 18 10  J' 1810 2s.,4d .

+ 1802 5 s .,4 d . 2 s .,2 d . ~  2) Peter Schandoi
________________ 4 s.,8 d .______  ,__________ 2 børn
Ancher Storm Hans Chr. Knud Storm Begge præster i
+ 1837 Storm ,+ 1833 Præst Egtved, f  1841 Tyrsted-Uth
Præst Nørre Præst Øster l s . ,3 d
Nissum Starup _____ I_____________

ld . Knudine Storm 5 generationer af præster
~  Christian Krarup _____ I________________
Præst Føvling, + 1879 Niels Gad, født 1944
ls .,3 d . resid. Kapellan

______________________________________ I_____________ Brøndby Strand
Magdalene Krarup, + 1922 Hans Krarup, f  1913
~  M. V. Øllgaard Præst Brønderslev
Præst Fruering
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gård og dennes kone, K irsten.25 Der kan derfor ikke være den m indste tvivl 
om at vi her har Iver M unds datter K irsten gift med den ikke-adelige »Jens 
N.N.«. I opbydelsesbrevet optræ der Egtved-præsten Peter Iversen altså på 
sin kones vegne sammen med sine 4 svogre.

Om de 4 svogre har fået børn, må stå hen (men vi er nu så langt nede i ti
den -  1652 -  at det ikke skulle være så vanskeligt at følge deres eventuelle 
efterkommere), men præ steparret i Egtved fik i hvert fald en stor efterslægt, 
se tavle 4. Der er ikke her gjort noget system atisk forsøg på at følge alle 
slægtslinjerne, men via de almindelige præstehistoriske arbejder kan man 
se at parret er blevet stamforældre til i hvert fald 35 præ ster og præste- 
hustruer. Familien kan følges i Egtved præstegård helt frem til 1841 -  det vil 
sige i godt 200 år -  og den dag i dag findes der en teolog der, udelukkende 
gennem gejstlige mellemled, 9 i alt, nedstam m er fra Peder Iversen og den 
»halvadelige« M argrethe Jensdatter. Wibergs Præstehistorie oplyser i reg
len hvor mange børn de enkelte præ ster har fået, og opgør man det antal 
børn der er født i de ovennævnte 35 »gejstlige ægteskaber«, viser det sig at 
parret i Egtved har fået i hvert fald 8 børn, 5 børnebørn, 27 oldebørn, 12 tip
oldebørn og 37 tiptipoldebørn. Og det er altså udelukkende præsternes 
børn. Hvis man gav sig til at spore de efterkommere, der forlod den gejstlige 
stand er det uden for diskussion at et ganske betydeligt antal nulevende kan 
følge deres slægt tilbage gennem disse linjer til Udsen-slægten i m iddelalde
ren.

Livskraft i Himmerland
Er dette eksempel nu en undtagelse, eller kan der påvises andre tilfælde 
hvor adelskvinder, der giftede sig borgerligt, fik en talstærk efterslægt -  ja  
så talrig at den løber op i tusinder? Første del a f spørgsm ålet er let at be
svare, takket være en slægtebog der er udarbejdet af Slægtsarkivet i Vi
borg.26

Lad os igen vende tilbage til Karen L auridsdatter (Udsen) fra tavle 3. Vi 
har i det foregående fulgt hendes søn Laurids’ efterkom m ere, men Karen 
havde også to døtre, Anne og Inger, der begge giftede sig med bønder. Det 
er usikkert om Anne fik børn, men Inger fik i sit andet ægteskab i hvert fald 
én datter: M argrete Pedersdatter, som giftede sig med herredsfoged C hri
sten Byrialsen i Rinds herred -  se tavle 5. Den ovennævnte slægtebog har 
fulgt en enkelt gren af deres efterkommere ned til M argretes tip5oldebarn, 
Inger Sørensdatter, der i 1857 blev gift med Christen Jensen  Hvid, og man 
har derefter prøvet at spore alle ætlinge af dette ægtepar. Helt er det ikke 
lykkedes, for der er ikke ganske få grene af slægten m an ikke har kunnet føl
ge, men resultatet er såmænd im ponerende nok. Inger Sørensdatter og 
Christen Hvid fik nemlig:
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Tavle 5. O versig t over nogle a f  M argrete  P ed ersd a tte rs  efterkom m ere. K ilde: Se note 26.

Margrete Pedersdatter ~  Christen Byrialsen 
(se tavle 3)
4 børn

Byrial Christensen, død ca. 1650 
2 børn

Inger Byrialsdatter, død 1705 
~  Jep  Nielsen

Anne Jepsdatter, død 1735 
~  Jens Nielsen 
3 børn

Inger Jensdatter, død 1766 
~  Christian Jensen Meilstrup 
3 børn

Anne Christensdatter, død 1810 
~  Jens Aarup 
8 børn

Inger Jensdatter, død 1847 
~  Anders Jensen 
3 børn

Maren Andersdatter, død 1876 
~  Søren Jørgensen 
2 børn

Inger Sørensdatter
gift 1857 med Christen Jensen Hvid

5 børn
37 børnebørn 
78 oldebørn 

130 tipoldebørn
ogforeløbig (i 1978) 130 tiptipoldebørn
-  og dertil m å føjes, at i generationen med de 130 tipoldebørn er der mange 
der endnu ikke er begyndt at sætte børn i verden. Antallet af nulevende ef
terkom m ere a f in g e r Sørensdatter og derm ed af M argrete Pedersdatter og 
Karen L auridsdatter (Udsen) kan altså sagtens blive adskilligt større.

Selv om slægten har spredt sig til flere lande og også er repræsenteret i 
Australien, så er det dog karakteristisk at en stor del a f den er forblevet i det
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Himmerland, hvor M argrete Pedersdatter og C hristen Byrialsen hørte 
hjemme. Erhvervsmæssigt er spredningen nok større. Der er ganske vist sta
dig bønder i slægten, men der er ganske mange med stillinger som: land
inspektør, elektromekaniker, smed, lærer, fisker, flyleder, ingeniør foruden 
en betydelig del med selvstændigt erhverv. Et a f slægtens m edlem m er har i 
øvrigt været Danm arksm ester i skak 16 gange! Hvad efternavne angår er An
dersen, Jensen, Nielsen og Poulsen stærkt repræsenteret, men der er også 
mange med mere særprægede navne som Appelt, Brams, Hvid og W iren- 
feldt.

Som nævnt ovenfor er slægtebogen kun fuldstændig, eller rettere delvis 
fuldstændig, fra Inger Sørensdatter og hendes bryllup med C hristen Hvid i 
1857 -  den viser altså kun noget om udviklingen i de 5 generationer der har 
levet siden da. Fra Inger Sørensdatter og de 8 generationer tilbage til M ar
grethe Pedersdatter og C hristen Byrialsen er kun oplyst antallet a f børn i 
hver generation. Det drejer sig for de 8 generationer om i alt 26 børn, dvs. 
31/4 barn i hvert kuld, altså ikke noget urim eligt stort gennem snit. Lad os nu 
se lidt nærmere på tavle 5. M argrete Pedersdatter havde 4 børn, og man kan 
nu forestille sig at det kun var sønnen Byrial Christensen, som fik efterkom 
mere. Af hans 2 børn kan man igen forestille sig at det kun var Inger der fik 
børn osv. Men man kunne også forestille sig at M argretes 3 andre børn hver 
fik 2 børn, sådan som Byrial fik det, og så fremdeles. I det første tilfælde ville 
det betyde at M argrete efter 8 generationers forløb kun havde den ene efter
kommer vi faktisk kender, nemlig Inger Sørensdatter; i det andet tilfælde 
ville efterslægten i 8. generation være svulmet op til 3.456 børn .27 Sandsyn
ligheden taler snarere for at det sidste tilfælde er det m est realistiske, men 
her dog med det forbehold, at der uvægerligt må have været tale om et vist 
indgifte mellem efterkommerne. 8. generation har næppe talt 3.456 forskel
lige individer, men hvor stor den har været, kan kun et slidsom t arbejde med 
kirkebøger og andre kilder påvise. M an kan vel næppe håbe på at en sådan 
undersøgelse nogen sinde vil blive udført; det ville ellers være spændende. 
For hvis denne 8. generation bestod af blot 1.000 forskellige personer, der 
hver for sig var lige så frugtbare som Inger Sørensdatter, så ville der i dag 
være ikke m indre end 130.000 personer i den 12. generation, der endnu ikke 
er færdig med at sætte børn i verden. 130.000 personer der nedstam m ede fra 
én af kvinderne i den uddøde adelsslægt Udsen!

Disse perspektiver har forhåbentlig vist, at den slægtsforsker der arbejder 
med borger- og bondeslægter nok kan have grund til at interessere sig for 
middelaldergenealogi. Men de viser forhåbentlig også at genealogiske stu 
dier, der bygger bro mellem m iddelalder og nutid, kan frembringe et m ate
riale der er velegnet til socialhistoriske studier og som i exceptionel grad 
kan bidrage til at belyse den slægtsmæssige sam m enhæng i hele den danske
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befolkning -  på tværs a f århundreder og på tværs af de forskellige sam funds
grupper. Vi har endnu alt for få arbejder a f denne karakter; desværre, for her 
kan flittige genealoger bidrage til at løse vigtige historiske opgaver.

Noter
H vor d er ikke gives sæ rlig henvisning, stam m er op lysn inger om adelige fra A delsårbogen, og 
breve d er b lo t om tales m ed å r  og d a to  findes i R eperto rie t e ller D ip lom atarium  D anicum .

1. A nders T h ise t: D ansk Biografisk L eksi
kon, 1. udg. bd. 18, 1904, H. B erner 
S childen H olsten: Sophie Staverskovs 
S ilketæ ppe og lid t om andre  vaabenpry- 
dede  T ex tilie r, F ra Arkiv og M useum , 
Serie 2, h. l ,b d .8 ,  1924, s. 337-67, Louis 
B obé’s stam tav le  over slæ gten U dsen, 
D anm arks A dels A arbog 1945, s. 113- 
20, E rling  Ladew ig Petersen : Adelige 
godse jertyper i 1600-tallet, T rad itio n  og 
kritik , F estskrift til Svend E llehøj, 1984, 
s. 285-305, spec. s. 295 ff. og K nud P ran
ge: S ilkebroderet socialh isto rie  -  en s tu 
die i social m obilite t, F estskrift til Vagn 
D ybdahl, 1987, s. 356-79.

2. Louis Bobé (se note 1).
3. K nud  Prange (se no te  1, s. 370 f.). En 

gennem gang  a f  T h ise ts  u tryk te  adels- 
h isto riske sam linger i R igsarkivet synes 
a t vise a t T h ise ts  o p tegnelser e r  hoved
kilden for Bobé, og de væ rste fejl skyldes 
at nogle skitsem æ ssige b ly an tsn o ta te r 
uden  videre kontro l e r b rag t i trykken.

4. H eller ikke h er er A delsårbogens s ta m 
tavle tilfredsstillende . D er kan i H era l
disk T idssk rift ven tes en a fhand ling  a f  
E rnst V erw ohlt om  den jyske  H vide
slæ gt og dens eventuelle  forbindelse 
m ed U dsen-æ tten .

5. A delsårbogen h a r  1549; d er m å være tale 
om  en trykfejl.

6. K nud  P range (se no te  1, s. 306 f.).
7. D ette  -  og en række and re  m etodiske 

p rob lem er ved anvendelsen  a f  våben- 
anetav ler e r  beh an d le t i K nud Prange: 
V åbenanetav len , perspek tiver og ex- 
em pler, 1982.

8. H. B erner Schilden H olsten  (se note 1, s. 
362).

9. J .  C. Bille Brahe: G ravm indernes V id
nesbyrd , 1985, spec. tavle 3, s. 30 og 
tavle 4, s. 32.

10. K nud  Prange (se no te  7, s. 11 ff.) og sam 
me: K ønskvotering  på gravsten? H era l

disk T idsskrift bd. 6, nr. 52, 1985, s. 57- 
64.

11. H. B erner Schilden H olsten  (se note 1, s. 
363).

12. K nud  Prange (se note 1, s. 360 ff.).
13. R igsarkivet, T h ise ts Sam linger, 1. afd. 

U dsen (Sim on E bbesen). D er s tå r her: 
E fter anevåbenerne i A arhus Domkirke 
synes hans frue at have været en d a tte r  af 
M ogens S tam pe til K larupgaard  og fru 
M aren Stifeld.

14. Je g  skylder lektor, dr. phil. Bent Jø rg en 
sen tak for b istand  til identifikation  af 
»Lyndæ«. I øvrigt findes Sim on Ebbesen 
nævnt i et brev (unæ vnt i R epertoriet), 
d e r anføres i Æ ldste  danske Archivregi- 
s tra tu re r, bd. 1, s. 274 uden år og dato. 
H er nævnes at Sim on Ebbesen godken
d er a t hans m or fru G yde h ar solgt 2 
gårde i V istoft sogn. Sagen er ikke uden 
in teresse, fordi lokalite ten  ligger på 
D jursland  i Mols herred , og U dsen-våbe- 
net førtes a llerede i 1342 a f  en Peder Mol- 
næs.

15. K nud Prange (se note 1, s. 363).
16. A. T h ise t: Fru Eline Gøyes Jordebog, 

1892, s. 273 -  de to breve e r  m ærkeligt 
nok ikke anført i R eperto riet.

17. K nud Prange: H isto rien  bag et spørgs
m ålstegn  -  e ller den  u tro  fru M ette , Fest
skrift til T roels D ahlerup, 1985, s. 171.

18. De fire er: G ertruds anden  m and Niels 
M unk, deres fælles barn  A nders M unk, 
G ertru d s søn a f  første æ gteskab Thom as 
K ås og hendes sønnesøn M ogens Kås.

19. A delsårbogen næ vner ganske vist en 
L aurids E bbesen a f  Sønderby 1308, men 
en sådan  m and h ar aldrig  eksisteret. 
A delsårbogen videregiver blot en notits i 
T h ise ts  S am linger i R igsarkivet, hvor 
k ilden er angivet som  det gam le Adels- 
lexikon. H er s tå r  d er im id lertid  »Laurids 
U dsen« -  de t fatale Ebbesen må være lø
bet T h ise t i pennen ; form entlig  har han



haft lensm anden  L aurids E bbesen i ta n 
kerne. Je g  h ar selv (note 1, s. 364) om talt 
en Simon L auridsen  1498 som  en U dsen. 
Jeg  byggede her på reg istere t til Reper- 
to rie t, m en en næ rm ere undersøgelse a f  
denne person og hans jo rd eg o d s synes 
snarere  a t tyde på a t han  h ar væ ret af 
slæ gten Viffert.

20. A delsårbogens U dsen-stam tav le  anfø
rer, at ifølge en gam m el no tits  var H en 
rik Ebbesen, Ebbe Ju e l og Ebbe N ielsen 
begravet i A arhus Dom kirke. K ilden er 
et no tat i T h ise ts  Sam linger, m en T h ise t 
h ar taget fejl, »den gam le notits«  anfører 
ikke dom kirken, m en A arhus V or Frue 
kirke. V åbenfriserne h er er i dag  afdæ k
ket, og m an kan nu se adskillige navne 
og /eller våbener fra U dsen-slæ gten , bl.a. 
H enrik  E bbesen (våbenet ikke bevaret), 
Ebbe Ju l (U dsen-våben) og hr. Ebbe 
Ju ls(ø n ) (våbenet ikke bevaret). D enne 
frise e r  fra begyndelsen  a f  1500-tallet, 
m en e r  form entlig  en opm aling  a f  en 
langt æ ldre frise. Se: D anm arks K irker 
XVI, A arhus am t, 3. bd ., 1976-79, s. 
1096 ff., spec. s. 1106 ff.

21. H er citere t e fter E. Ladew ig Petersen: 
D ansk social h isto rie , bd. 3, 1980, s. 194.

22. Jvfr. K nud Prange: L avadelsskæ bner i 
senm idde la lder og renaissance, Profiler 
i nordisk sen m idde la lder og renaissance 
-  Festskrift til Poul Enem ark, 1983, spe
cielt s. 229 f.

E n  m id d e la ld e rg e n e a lo g s  g læ d e r  o g  p r o b le m e r

23. De følgende op lysn inger om K aren  Lau- 
r id sd a tte r  og hendes næ rm este  efte r
slæ gt bygger på  K nud  Prange (se no te  1, 
s. 370 ff.).

24. Je n s  H olm gaard  (udg.): V iborg  L an d s
tings skøde- og pan tep ro to k o l 1645-52, 
1969-73, s. 307. 20 å r  tid ligere boede 
K irsten  M und i H orsens, hvor hun  p a n t
sa tte  ha lv p arten  a f  2 gårde. I p ro to k o l
lens m argin  er tilføjet ordene: N ød og 
trang . (Sam m e udgave 1624-37, 1966- 
70, s. 163).

25. S. V. W iberg: P ersonalh isto riske  . . . Bi
d rag  til en alm indelig  dansk  Præ stehi- 
sto rie , 1870, Egtved sogn. W iberg henfø
re r fejlagtigt Je n s  M unck til H jernd rup- 
gård , H je rn d ru p  sogn -  d er e r  ta le  om 
gården  H je lm drup  i Egtved sogn, jvfr. 
Vejle A m ts A arbog 1916, s. 208 f., hvor 
d e r  e r  flere op lysn inger om  Je n s  M uncks 
efterkom m ere.

26. (A nton B laabjerg): Slæ gten Hvid fra 
V est-H im m erland , Slæ gtsarkivet V i
borg, 1978. D et følgende afsnit og de føl
gende b eregn inger e r  basere t på de tte  
værk.

27. N em lig p rod u k te t a f  an ta lle t a f  børn  i de 
enkelte  g enera tioner: 4 X 2 X 1 x  3 X 3 
X 8 X 3 X 2.
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Kendte danskeres anetavler XXIV 
Johs. Kjærbøl, hans mødrene og hans 
fædrene aner

4 f

Gregers Hansen

Johs. Kjærbøl indleder sin selvbiografi1 med at fortælle, at hans m oder, en 
håndværkerdatter fra Rødby i begyndelsen a f 1885 tjente i Søllested præ ste
gård på Lolland hos den da ugifte præst Johannes M eller Valeur, som blev 
hans fader, og at hun antagelig forlod præstegården godt et halvt år før han 
blev født.

Den store sociale afstand mellem forældrene viser sig også i anetavlen. De 
fædrene aner hører hjemme i det miljø, som vi kender fra mange anetavler 
(præster og andre em bedsm ænd). I denne forbindelse bemærkes, at Kjærbøl 
er beslægtet med professor H. N. C lausen, hvis anetavle findes i Persh. T. 
1985, s. 73, idet hans tip4oldefader på fædrene side sognepræst i Vonsbæk 
Christopher Schrøder (se ved nr. 46) er broder til H. N. C lausens t ip o ld e 
moder Anna Schrøder (nr. 45). -  I den fædrene del a f  tavlen er de 32 aners 
række komplet og adskillige af slægtslinierne kan føres længere tilbage.

Moderens aner finder vi i et meget jæ vnt lag af befolkningen, et befolk
ningslag, som vi antagelig vil møde i adskillige af dette århundredes kendte 
danskeres anetavler. I Kjærbøls anetavle består det a f avlsbrugere, hånd
værkere og daglejere og anetavlen er særlig interessant derved, at anerne ge
neration efter generation har levet i én og samme lille by, Rødby. Alle tip- 
oldeforældrene og flere af tip2- og tip3oldeforældrene kendes og bortset fra 
et a f tipoldeægteparene, som har boet i Rødbys omegn, har de alle boet i 
Rødby.Ia

Rødby var på den tid det her drejer sig om en by af en særegen struktur. 
Byfogeden siger i en indberetning 1735: »Denne bys handel og næring er 
mesten bestående af hans m ajestæts hartkorn og avling sam t nogen ringe 
købstadsbrug«.2 Endnu omkring 1800 var byen at betragte som en stor 
landsby og så sent som 1901 var byens vigtigste næringsvej stadig landbrug, 
idet håndværk og handel spillede en yderst beskeden rolle.2a

En af de mødrene tipoldeforæ ldre (nr. 62) hører ikke hjemme i det oven
for beskrevne miljø. Han var søn af en avlsbruger, begyndte på bar bund
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som købm and og skipper og var ved sin død Rødbys største købmand. Han 
var gift med en skipperdatter, hvis m orm oder tilhørte en af byens gamle 
købm andsfamilier. Hans svigersøn (nr. 30) endte som daglejer.

En lignende nedadgående standscirkulation langt tilbage blandt anerne 
forekommer i en anden socialdemokratisk politiker, C. V. Bramsnæs’ ane
tavle. Tilbage til og med tip2oldeforældrene synes anerne at leve i beskedne 
kår -  de fleste er husm ænd. Den eneste undtagelse er et købm andsægtepar 
blandt tip2oldeforældrene. M anden er købm andssøn, konen præ stedatter 
og fra hende kan slægtslinier føres tilbage til David Thom essøn, der 1521 
blev borgm ester i Helsingør og til sam tidige rådm ænd i Flensborg af slæg
terne tor Smede og Fincke.3

I betragtning a f  at forbindelsen mellem Kjærbøls forældre ikke blev auto
riseret, kan det vel forsvares at holde deres aner adskilt. En sådan deling af 
anerne i en m ødrene og en fædrene gruppe har den fordel, at den sociale for
skel på anetavlens to dele sam t Rødby-tilhørsforholdet træder skarpt frem. 
-  Straks efter Kjærbøls biografi opregnes de mødrene aner. Det er med dem 
som baggrund Kjærbøl er vokset op og har placeret sig i fagbevægelse og po
litik. Hvis forældrene var blevet gift, så han var vokset op som en rigtig præ
stesøn, var hans livsbane blevet en anden.

Proband
1 Johannes Hansen, f. 23. dec. 1885 i Kbh., dbt. 8. aug. 1886, M atth.,3a 

d. 26. aug. 1973. begr. på Vestre kgd., Kbh. Navneforandring til 
Kjærbøl 18. sept. 1914.3b G. 1°30. okt. 1910 i Kbh., Sundby m. Olga 
Amalie Petersen (d. af former Peter Viktor M almberg P. og Sofie 
Amalie Nørring), f. 8. jan . 1885 i Kbh., Vor Frelser, d. 6. ju li 1916 i 
Kbh., 2° 5. aug. 1917 i Kbh. m. Karna Marie Caroline Nielsen (d. 
af m askinarbejder, senere sm edem ester Jørgen Nikolaj N. og 
Laura Vilhelmine N.), f. 28. maj 1899 i Kbh., Vor Frelser, d. 4. juni 
1969 i Kbh., ægteskabet opløst, 3° 25. ju li 1942 i Svendborg m. 
Gerda Poulsen (d. af forretningsfører Frederik P. og Laura Falken- 
berg Sørensen), f. 11. ju li 1910 i Kbh.

Faderen havde forpligtet sig til at betale et underholdsbidrag på 
100 kr. om året, indtil Johannes var fyldt 14 år, men havde iøvrigt 
ingensom helst forbindelse hverken med ham eller med hans mo
der. Faderen og han sås kun én eneste gang. Johannes Hansen 
havde overværet en gudstjeneste i faderens kirke, gav sig derefter 
til kende over for ham og de havde en kort samtale. -  Efter m ode
rens død kom Johannes 8 år gi. i pleje hos et søm andsægtepar på 
Taasinge, kom 1900 i smedelære i Svendborg og udlærtes som 
klejnsmed 1904, hvorefter han rejste til Kbh., hvor han indtil 1914
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Jo h a n n es Kjeerbøl (1885-1973). Foto Det kgl. Bibliotek.
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arbejdede som skibssmed på Københavns flydedok. De to sidste år 
var han tillidsm and. I 1914 blev han ansat som ekspedient på sme
denes arbejdsanvisningskontor og dermed begyndte hans karriere 
i fagbevægelsen, som førte til at han i 1926 blev formand for Dansk 
smede- og m askinarbejderforbund. I 1935 blev han indvalgt i folke
tinget og kort tid efter handelsm inister. Han var m inister med skif
tende porteføljer 1935-45, 1947-50 og 1953-57.4

Moder
3 Julie Severine Hansen, f. 25. dec. 1860 i Rødby, d. 11. dec. 1893 i Kbh., 

ugift.
T jenestepige i Søllested præstegård, Lolland til 1885, derefter 

hjem m earbejdende syerske i Kbh. -  Kjærbøl beskriver sin moder 
således: »Hun var nærm est under, hvad man idag ville kalde m id
delhøjde; det store rødblonde hår indram m ede et ansigt, præget af 
intelligens og smukke regelmæssige træk gjorde hende indtagen
de«.

Moders foraldre
6-7 Mathias Hansen, f. 15. maj 1834 i Rødby, d. 14. sept. 1911 sst., g. 23. 

nov. 1859 sst. m. Maren Adamsen, f. 28. febr. 1836 sst., d. 28. dec. 
1923 sst.

H andskem ager i Rødby, senere bager sst.

Moders bedsteforældre
12-13 Hans Christensen, f. 22. april 1800 i Holeby ved Rødby, d. 4. dec. 1857 

i Rødby, g. 17. okt. 1828 sst. m. SeverineMagdaleneMathiasdatter, f. 22. 
ju li 1792 sst., d. 26. ju n i 1857 sst., hun g. 1° 28. okt. 1812 sst. m. m a
tros Jacob Tøm m esen (s. a f handskem ager sst. Tømme Jacobsen og 
Karen Larsdatter), f. 10. jan . 1789 sst., d. 7. febr. 1825 sst., 2° 22. 
m arts 1826 sst. m. m urerm ester Christoffer Grøn (s. af murersvend 
i Nykøbing F. Johan  G. og Birthe M ortensdatter), d. 8. febr. 1828 i 
Rødby, 41 år gi.5

Hans C hristensen tjente ved ægteskabets indgåelse på øen Lang, 
blev derefter vægter i Rødby, senere daglejer sst.

14-15 Adam Andreasen, f. 28. sept. 1797 i Rødby, d. 19. m arts 1860 sst., g. 
1° 20. okt. 1822 sst. m. G ertrud M adsdatter, d. 27. nov. 1832 sst., 36 
år gi., 2° 8. m arts 1833 sst. m. Anna Elisabeth Henrichsdatter, f. 28. april 
1799 sst. d. 9. april 1883 sst., hun g. 1° 19. m arts 1819 sst. m. dagle



Johs. Kjærbøl, hans mødrene og hans fædrene aner 203

je r  Jens Hansen, d. 27. maj 1831 sst., 37 år gi.
Daglejer i Rødby (1834), ved sin død avlsbruger sst.

Moders oldeforældre
24-25 Christen Hansen (i Holeby kbg. kaldet Christen H ansen H olstener6), 

f.ca. 1752, g. l 0m .N .N .,2 °m . M ette Dorthe, d. 24. okt. 1798 i Ho
leby, 34 år gi., 3° m. Karen Jensdatter, f. ca. 1775.

Gårdm and i Holeby sogn ved Rødby, i 1801 inderste og daglejer 
i Ø ster T irsted, T irsted sogn ved Rødby, senere skæbne ukendt.7

26-27 Mathias Christiansen, d. 15. maj 1828 i Rødby, 63 år gi., g. 14. okt. 
1785 sst. m. Maren Madsdatter, d. 8. aug. 1831 sst., 80 år gi., hun g. 
1°30. sept. 1774 m. avlsbruger Søren Sørensen, begr. 27. april 1785 
sst., 39 år gi.

Avlsbruger i Rødby. Ved sin død betegnes han som udflytter ved 
Rødby.8 -  M aren M adsdatter havde overtaget avlsbruget ved sin 
første m ands død. M athias C hristiansen havde da iflg. obligation 
fra Søren Sørensen, tinglæst 15. dec. 1777 sin arv efter forældrene, 
Christian Jørgensen og hustru i Helgenæs (Branderslev sogn ved 
Nakskov), 248 rdl. 1 m. 14 sk. indstående i ejendom m en. Michel 
Haagen i Rødby nævnes som hans værge.9 Den om stændighed at 
arven var anbragt i en Rødby-ejendom, at værgen boede i Rødby og 
at M athias C hristiansen i skiftet efter Søren Sørensen omtales som 
»myndlingen M.C. i Rødby« tyder på, at hans forældre har haft til
knytning til Rødby og da han ikke ses døbt i Branderslev, hvis kbg. 
haves fra 1764 at regne, må han antages at være den M athias, søn 
af Christian Jørgensen, som blev døbt i Rødby 21. okt. 1764.

28-29 Andreas Adamsen, dbt. 8. okt. 1769 i Rødby, g. 1° 4. nov. 1796 sst. m. 
Maren Rasmusdatter, d. 26. sept. 1806 sst., 41 år gi., 2° 23. dec. 1808 
sst. m. M ette M argrethe Povelsdatter.

Skomagermester i Rødby, borgerskab 1. ju li 1793. Hans skæbne 
efter indgåelsen af andet ægteskab kendes ikke.10

30-31 HenrichJensen, dbt. 25. ju li 1773 i Rødby, d. 5. ju n i 1836 sst., g. 1° 3. 
jun i 1796 sst. m. JohanneJørgensdatter, dbt. 18. jan . 1778 sst., d. 30. 
jun i 1816 sst., 2° 16. april 1819 sst. m. Hans Sønderm anns enke 
Anne M argrethe Rasm usdatter, d. 10. m arts 1836 sst., 77 år gi.

Hans første ægteskab blev indgået uden forudgående trolovelse 
og han kaldes i kbg. »velagte unge karl H.J.«. U m iddelbart efter 
indgåelsen af dette ægteskab fik han udbetalt sin kones arv efter 
hendes forældre, 768 rdl. 5 m. 12 sk. og sin egen arv efter forældre 
og broder, 1159 rdl. 5 m. 14 sk .11 og var således godt rustet til at
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etablere sig. Han købte en gård i Rødby12 og nedsatte sig som avls
bruger. Det var han endnu ved indgåelsen af andet ægteskab. 1 1834 
var han daglejer.

Moders tipoldeforældre
48-49 Ukendte.
50-51 Ukendte.
52-53 Christian Jørgensen i Helgenæs, Branderslev sogn ved Nakskov, begr.

12. jan . 1777 i Branderslev 48 år gi., g.m. N. N., begr. 19. jan. 1777 
sst., 34 år gi.

54-55 Ukendte.
56-57 Adam Poulsen, begr. 22. febr. 1787 i Rødby, 45 år gi., g. 28. ju li 1769 

sst. m. Else Andreasdatter, d. 28. nov. 1811 sst., 66 år gi.
Skomager i Rødby. Han har hørt til de bedrestillede håndvær

kere. 11771 var hans ejendom  blot et forhus på 4 fag. I 1781 var det 
udvidet til 8 fag, hvortil kom et tværhus på 4 fag, alt i én etage med 
stråtag. Forhuset var af m ur og bindingsværk. Tværhuset havde kli
nede vægge.13

58-59 Ukendte.
60-61 Jens Carstensen (antagelig s. af avlsbruger Carsten Nielsen, begr. 12.

sept. 1765 i Rødby, 70 år gi.,14 hvis enke begravedes 21. okt. s.å. 
sst., 66 år gi.), d. 28. febr. 1776 i Rødby, 32 år gi., g. 1° 18. dec. 1765 
sst. m. Anna Henrichsdatter (d. a f avlsbruger Henrich Jensen, begr. 4. 
m arts 1758 ss t.15 og Ingeborg jensdatter, der fortsatte som avlsbru
ger og døde 26. april 1774 ss t.16),begr. 23. jan . 1775 sst., 29 år gi., 
2° 15. dec. 1775 sst. m. Bodil Jensdatter.

Avlsbruger i Rødby. Ved den store brand i Rødby 3. aug. 1774, 
hvor 79 gårde og huse gik op i luer, brændte både hans gård og et 
hus i Søndergade, a f hvilket han var medejer. Ved hans død 1V2 år 
senere var gården genopbygget og han sad tilsyneladende ganske 
godt i det. Hans bos overskud var 1224 rd l.17 Hans første kone 
havde sam m en med en broder arvet sine forældre.

62-63 Jørgen Iversen (s. af avlsbruger i Rødby Iver Peitersen Meier, begr. 3.
maj 1776 i Rødby, 64 år gi. og Birthe H ansdatter, begr. 27. marts 
1764 sst., 45 år gi.18), begr. 9. okt. 1795 i Rødby, 46 år gi., g. 1° 31. 

jan . 1777 sst. m. Elisabeth Jørgensdatter (d. a f skipper i Rødby Jørgen 
Jensen  o g jo h an n e  C arstendatter, begr. 13. sept. 1770 sst., 30 år 
g i.19), begr. 24. nov. 1786 sst., 29 år gi., 2°m. Abigael M aria Dorthea 
Kirstine Møller, begr. 23. jun i 1800 sst., 44 år gi.

Borgerskab som købm and og skipper i Rødby 1773. Han be
gyndte småt, men arbejdede sig de følgende år støt fremad. I 1779
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Joh an n es Kjærbøls fader, pasto r 
Joh an n es M eller V aleur (1852- 
1913).

betalte kun 22 personer et større skattebeløb end han og året efter 
var han byens trediestørste skatteyder. Fra 1791 til sin død var han 
den største. I 1791 var han m ed brandtaxationsværdien som mål 
byens næststørste ejendom sbesidder. Hans enke figurerer i byskat
telisten for 1796 som største skatteyder. 5. aug. 1796 giftede hun 
sig med Hans Christian H jort, som derm ed blev indehaver a f køb
m andshandelen.

Fader
2 Johannes Meller Valeur, f. 17. ju n i 1852 i V itten mellem Aarhus og 

Randers, d. 8. nov. 1913 i Langaa ved Randers, g. 12. maj 1885 i 
Aarhus domkirke m. Caroline M arie Fro Biering (d. a f sagfører 
Halvor Nicolai B. og G unildJohanne Winge), f. 24. nov. 1866 i Aar
hus, d. 30. sep. 1946 i Ribe.

Ingen børn i ægteskabet.
Student, Aarhus 1870, cand. teol. 1877, lærer ved Faaborg real

skole, pers. kapellan i Dannem arre og Tillitze 1880, sognepræst i 
Søllested 1883, i Holm sland, Gammel- og Nysogn 1886, i Langaa, 
Vinge ogT orup  1892.20
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Faders foraldre
4-5 Johannes Meller Valeur, dåb bekræftet 14. aug. 1798 i Elling, d. 7. dec.

1875,21 g. 11. ju li 1834 i Sdr. Felding (Nr. Vedby kbg.) m. AneNico- 
lette Brorson Lund, f. 22. maj 1810 i Ø ster S tarup ved Vejle, d. 31. jan. 
1880 i Kbh., Set. Johannes.

Student, Aalborg 1820, cand. teol. 1826, pers. kapellan i Smid- 
strup og Skærup 1827, sognepræst i Sdr. Felding og Assing 1834, i 
Stavning 1840, i V itten, Haldum  og H adsten 1850.

Faders bedsteforældre
8-9 Christen Valeur, dbt. 31. ju li 1770 i Aalborg, Budolfi, d. 27. dec. 1836 

i Karlby, g. 1° 28. ju li 1797 i Volstrup m. Kirr/ineÆa/H, f. 25. jun i 1773 
sst., d. 18. ju n i 1814 i Vadum, 2° 22. sep. 1815 i Hæstrup m. Elisa
beth M agdalene M øller (d. af isenkræm m er på Amagertorv i Kbh. 
O luf M ichael M. og C athrine Esmarch), dbt. 15. sep. 1785 i Kbh., 
Set. Nic., d. 16. okt. 1851 i Aalborg, Vor Frue.

Student, Aalborg 1787, cand. teol. 1793, sognepræst i Elling og 
Tolne 1796, i Vadum  1801, i Karlby og Voldby ved Grenaa 1823.

10-11 Ludvig Michael Lund, dbt. 11.okt. 1771 i Store Heddinge, d. 11.marts
1843 i Nr. Vedby, g.m. Elisabeth Christine From, dbt. 13. sept. 1774 i 
Kolding, d. 4. ju li 1819 i Ø ster Starup.

Student, privat 1791, cand. teol. 1796, hører på Herlufsholm s.å., 
res. kapellan i Skærbæk 1799, sognepræst i Brande 1801, i Øster 
S tarup og Nebel 1808, i Nr. Vedby og Nr. Alslev 1832, konsistorial- 
råd 1840.

Faders oldeforældre
16-17 Johannes Meller Valeur, f. 29. dec. 1726, d. 22. febr. 1808 i Mariager, 

g. 8. sept. 1762 i Aalborg, Vor Frue m. Kirstine Christensen, f. 1745, d. 
30. ju li 1815 i M ariager.

S tudent 1745, tolder i Aalborg 1761, afsked 1778, justitsråd  
1779, ejer af hovedgården Langholt, Horsens sogn, Kær herred 
1777-98.22

18-19 Caspar Conrad Rafn, f. 20.9.1727 i Volstrup ved Sæby, d. 7.12.1810 
sst., g. m. Helene Dorothea Gleerup, dbt. m arts 1737 i Jetsm ark, begr. 
26. m arts 1802 i Volstrup.

Student, Aalborg 1745, cand. teol. 1748, pers. kapellan i Vol
strup 1754, sognepræst i Volstrup og Hørby 1758, provst 1765-99.

20-21 Bjørn Christian Lund, dåb publiceret 26. jun i 1738 i Ølby kirke, begr.
13. okt. 1809 i Hellested, g. 1° 1. jun i 1768 i Kbh., Helligånds m. 
Anna Margrethe Braae, begr. 26. april 1774 i Store Hedinge, 32 år gi.,
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2° 7. sept. 1787 i Hellested m. M arie Barthold (d. a f parykm ager og 
lysestøber i Kbh. Johan  C hristoph B. og første hustru  Karen 
M oss23), dbt. 27. nov. 1748 i Kbh., Petri.

Student, Viborg 1756, cand. teol. 1759, lærer ved W aisenhuset 
1761, res. kapellan i Store Hçdinge og sognepræst i Højrup 1767, 
sognepræst i Hellested 1785.23a

22-23 Johan Peter From, dbt. 31. maj 1734 i Odense, Set. Hans, begr. 2. maj 
1802 i Kolding, g. Io efter bev. a f  21. maj 176224 m. Elisabeth Christine 
Lindenhan, begr. 27. nov. 1776 i Kolding, 2° 30. okt. 1778 i Frederi
cia, T rinitatis m. Marie M argrethe Lund (d. af borgm ester i Frede
ricia Hans L.25 og Helena Clausen), dbt. 12. jan . 1753 i Fredericia, 
T rinitatis, overlevede ham.

Han var 1759 fuldmægtig hos proviant-, am m unitions- og m ate
rialforvalter i Fredericia Andreas Diechmann, der 1759 fik ordre til 
at modtage de hedekolonister, der ankom til Ribekanten. From 
blev inspektør ved kolonierne på Randbøl hede 1760, am tsforvalter 
over Koldinghus am t 1773, afsked 1799.26

Faders tipoldeforældre
32-33 Johannes Valeur (s. a f silke- og lærredskræm m er H erm an W aleur, en 

af staden Københavns 32 mænd, f. 1662 i C hristiania (Oslo) d. 1726 
og M aria Johansdatter M eller, d. 170527), f. 23. febr. 1701 i Kbh., 
Vor Frelser, d. 20. sept. 1771 på Nebbegaard, Hørsholm, begr. i 
Vor Frelsers kirke, Kbh., g. 20. m arts 1726 m. Charlotte Sophie Biilcke, 
f. 2. sept. 1696, d. 9. dec. 1758 i Kbh. g. Io 1713 m. handelsm and 
C hristian Kellermann, d. 1723.

Student, Kbh. 1720, cand. teol. 1722, huslærer på Samsø, asses
sor i Hofretten 1727, vicerådm and i Kbh. 1729, rådm and 1739, vi
ceborgm ester 1750, afsked 1771, kancelliråd 1727, virkelig ju s tits 
råd 1739, etatsråd 1749, virkelig etatsråd  1767.28

34-35 Christen Christensen, f. i Stige ved Odense, begr. 9. nov. 1779 i Aal
borg, Vor Frue, 71 år gi., g. 1743 m. Ane Elisabeth Schrøder, begr. 21. 
jan . 1769 i Aalborg, Vor Frue, 42 år gi.

Fuldmægtig ved Aalborg am tstue, derefter am tsforvalter over 
Frederiksborg og Kronborg am ter og Jægerspris gods 1742, am ts
forvalter over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup am ter 
1749, justitsråd  1770. Han ejede hovedgården K larupgaard ved 
Aalborg og den såkaldte Toldergaard på Gamm eltorv i Aalborg.29

36-37 Christian Hansen Rafn (s. af foged i Voldborg herred, Kbhs. am t Hans
R.30), begr. 5. aug. 1757 i Volstrup, 74 år gi., g. m. Bodil Lunge (d. af 
rådm and og byskriver i Aalborg Søren Nielsen L. og M argrethe
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Jo h a n n es  Kjærbøls tip tipo ldefa
der, viceborgm ester i K øben
havn, e ta tsråd  Jo h a n n es V aleur 
(1662-1726).

H ansdatter Bay), dbt. 12. april 1683 i Aalborg, Budolfi, d. i Sæby, 
begr. 4. ju n i 1762 i Volstrup.

Student, Kbh. 1708, cand. teol. 1711, personel kapellan Aalborg, 
Budolfi 1712, sognepræst i V olstrup og Hørby ved Sæby 1714.

38-39 Anders Gleerup (s. af ejer af hovedgården Sebber Kloster Jørgen Jen- 
sen G., f. 1653 d. 1727 og Else H ansdatter, f. 1661 d. 173131), f. 1694 
begr. 7. sept. 1759 i Jetsm ark, g. m .Johanne Marie Hessel (d. af Jacob 
H. og Helle Dorothea Schnell, d. 175132), begr. 15. dec. 1758ijets- 
mark.

Ejer a f hovedgården Lundergaard i Jetsm ark sogn.
40-41 Hans Mathias Lund (s. af oberstløjtnant, am tm and over Lundenæs og

Bøvling am ter Jørgen L., d. 1723 og Dorothea Rude, d. 17 2 333), d. 
22. april 1761 i Ølby i sit 60. år, g. m. Mette Helena Drachart (d. a f sog
nepræst i Ulvborg og Raasted Bjørn Christensen D.34 og M argrethe 
B end ixdatterK op),db t. 21.aug. 1710 i Ulvborg, begr. 19. dec. 1760 
i Ølby.

Student, Viborg 1720, cand. teol. 1723, sognepræst i Ølby, Fov- 
sing og Asp ved Struer 1727. Sammen med en broder arvede han ef
ter faderen gården L indtorp i Asp sogn. De solgte den 1733.
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42-43 Peder Braae (s. af bonde i Braa, Stenderup sogn, H atting herred 
Niels Pedersen og Sidsel N ielsdatter), begr. 6. febr. 1760 i Barrit, 65 
år gi., g. 1° m. M aren Sørensdatter, d. 1731, 2° m. Charlotte Amalie 
Bay (d. af sognepræst på Endelave E rik jensen  B., f. 1669 d. 1736 og 
Ane M argrethe, f. 1669 d. 1732), f. 23. jan  1703 på Endelave, skifte 
1748.

Forvalter på Barritskov, ejer af Kalsbøl i nabosognet Raarup. 
Gården var tilfaldet ham ved hans ægteskab med M aren Sørensdat
ter, hvis første mand, Hans Jørgensen, som døde 1729, havde ejet 
den.35

44-45 Hans Hansen From, d. 29. dec. 1776 i Odense, Set. Hans, 84 år gi., g. 
28. maj 1728 i Krogsbølle m. Anna Pedersdatter,36 d. 3. maj 1782 i 
Odense, Set. Hans, 89 år gl.36a

Kok og krom and i Odense, borgerskab 1734.
46-47 Christopher Lindenhan (s. af købm and i Haderslev Hans Tobiasen L.

og Sophia M aria Schrøder, en d. af sognepræst i Vonsbæk ved H a
derslev C hristopher S., f. 1636 d. 1700 og C athrine C asparsgaard, 
d. 172237), d. 19. okt. 1772 i Haderslev, Vor Frue, 65 år gi., begr. i 
H optrup kirke ved Haderslev, g. m. Inger Margaretha Meyland (d. af 
sognepræst i H op tru p jo h an n  M., f. 1677 d. 1742 og Elisabeth C hri
stina Lange38), dbt. 29. okt. 1710 i H optrup, d. 5.m arts 1794 sst.

Advokat i Haderslev.39

Noter
1. Johs. Kjærbøl: M odvind og M edbør,

Kbh. 1959.
la . Da dette  tydede på, at befolkningen i 

Rødby i overvejende grad bestod  a f  
personer, der var født i byen, u n d er
søgte jeg  for Rødby og de 13 andre  
byer, d e r i 1845 havde m ellem  1000 og 
1300 indbyggere (G renaa, H olstebro ,
N ibe, N ykøbing M ., N ykøbing Sj., Ny
sted , R ingkøbing, R ingsted , S kander
borg, Skive, S tore H edinge, S tubbekø
bing og Æ beltoft) hvor s to r en del af 
byens befolkning i næ vnte å r  d er var 
født i byen. Det viste sig for Rødby at 
være 62,6%, for N ibe 58,6% og for de 
andre  12 byer m ellem  43,1% og 50,0%.
Je g  h ar gjort fru Lise Lund bekendt 
m ed denne rene R ødby-anetavle og 
hun m eddelte  m ig da, at hun  havde et 
lignende tilfæ lde i Skagen. -  A f Ska
gens 1845-befolkning -  1384 -  viser

75,1% sig at være født d er i byen.
2. L olland-F alsters h istoriske sam funds 

aarbog  1918, s. 42.
2a. T rap , D anm ark, 5. udg., IV, 3, s. 671.
3. C. V. B ram snæs: M in Slægts H istorie, 

K bh. 1963.
3a. K un m oderen  (ugift Ju lie  Severine 

H ansen) e r  anført i kbg. I anm æ rk
n ingsrubrikken  læses: 10 m nd. før i 
Søllested p ræ stegård .

3b. 1 F årup  sogn nord  for R ibe ligger en 
landsby ved navn K ærbøl. Jo h a n n e s  
K jærbøl h a r  ingen fo rb indelse m ed 
denne by. H an oplyser i sin  selvbiogra
fi: »Jeg havde ønsket a t hedde K jærbøl- 
ling, et navn, je g  som  barn  gennem  J u 
lius Sch iø tts »Frem « havde lagt m ærke 
til, vel nok fordi han  g rund lagde Zoo
logisk Have i K øbenhavn, m en navnet 
var besky tte t og je g  m åtte  ikke kom m e 
det næ rm ere end til K jærbøl«.
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4. D ansk biografisk leksikon, 3, udg. 
(DBL 3), V II, s. 693.

5. H an havde tid ligere været gift m ed en 
købm andsenke (og k ø b m andsdatte r), 
se P e rsh . T , 1974, s. 178.

6. D er levede sam tid ig  m ed ham  en an 
den  gård m an d  C h risten  H ansen  i H o
leby.

7. H an  synes a t have haft vanskelig t ved 
a t slå sig til ro n o getsteds. I H oleby 
kbg. er han  kun fundet ved 2. h u stru s 
død  og ved sønnen  H a n s’ fødsel 1800. 
H an  findes ikke i H oleby folketæ lling 
1787. I T irs te d  folketæ lling 1801 ses 
han  m ed kone og 3 børn  (H ans og 2 p i
ger i deres 3. og 5. å r ) . Ingen a f  p igerne 
ses dø b t i H oleby. H verken han  eller 
K aren  J e n sd a tte r  fo rekom m er i folke
tæ lling  T irs te d  og Rødby 1834 og de er 
ikke 1801-34 begravet nogen a f  disse 
to steder.

8. I 1806 udskiftedes de yderste  m arker 
ved Rødby og gårdene fly ttedes derud . 
I m ange å r  dere fte r betegnedes de p å 
gæ ldende avlsbrugere som  udfly ttere  
(C. C. H augner: Rødby købstad  og 
Fuglse h erreds sdr. del, N akskov 1928, 
s. 103).

9. R ødby skiftepro t. 1758-87, fol. 229 og 
R ødby skøde- og p an tep ro t. 1774-90, 
fol. 83.

10. H an  forekom m er ikke i Rødby folke
tæ lling  1834 og ses ikke begravet i 
R ødby 1808-34.

11. R ødby skøde- og p an tep ro t. 1790- 
1811, fol. 146 og 148.

12. Sst. fol. 167.
13. K æ m nerregnskaber i Rødby råd stu e 

arkiv og b ran d tax a tio n e r i Lolland- 
Falsters stiftam ts arkiv.

14. Ifig. b ran d tax a tio n sfo rre tn in g  var Je n s  
C ars ten sen  i 1771 e jer a f  den  ejendom  
i V estergade, Rødby, som  C arsten  
N ielsen  i 1761 sto d  som  ejer a f  (ejen
dom m ene taxeredes hvert 10. år), jvfr. 
herved a t Je n s  C ars ten sen  g iftede sig 3 
m dr. e fter C a rs ten  N ielsens død).

15. R ødby ovfm .prot. 1747-1848, pag. 
140, nr. 182.

16. R ødby skiftepro t. 1758-87, fol. 76.
17. Sst. fol. 90.
18. R ødby skiftepro t. 1753-69, fol. 684.
19. R ødby skiftepro t. 1769-1806, fol. 17 og 

ovfm .prot. 1747-1848, pag. 186, nr. 
270 og pag. 218f, nr. 311. -  Jo h a n n e

C a rs ten d a tte rs  m oder, E lisabeth  O t- 
te sd a tte r  (skifte 16. jan . 1760 i prot. 
1753-69, fol. 584) var søster til Lars 
O ttesen , en a f  den  lille bys stø rste  køb
m æ nd, se Persh. T . 1981, s. 40.

20. D anm arks p ræ steh isto rie  1884—1911 
ved M ax G rohshennig  og T h. H auch- 
Fausbøll, I, K bh. 1914, s. 655 og Ole 
V aleur og P eter V aleur: Slægten Vale- 
ur, R ingkøbing 1949.

21. Den alm . enkekasse, sag. nr. 17578, 
R igsarkivet.

22. F rederikke Fausbøl: S tam tavle over 
slæ gten V aleur i D anm ark, 1911.

23. Skifte efter hende 6. sept. 1753, Kbh.s 
skiftekom m ission, sam fræ ndeskifte 
nr. 52.

23a. DBL 1, bd. 10, s. 420.
24. R igsarkivet, Jyske Registre 1762, nr. 

132.
25. D er er ikke påvist slæ gtsskab mellem 

ham  og Jo h a n  P eter From s svigersøn 
Ludvig M ichael Lund (nr. 10).

26. V ald. A ndersen: Den jyske hedekolo
n isa tion , A arhus 1970, s. 82f beskriver 
From  som  inspek tø r på  heden.

27. P. B. G randjean : M eddelelser om 
læ rredskræ m m er H erm an W alør og 
e ta ts råd  Jo h a n n es  V aleur, Kbh. 1915 
fører begges slægt længere tilbage, jvfr. 
DBL 2, XV, s. 483.

28. DBL 3, bd. 15, s. 250.
29. A. H. N ielsen: P ersonalh istoriske N o

titse r  om Em bedsm æ nd og Bestillings- 
m æ nd i A alborg, A alborg 1879, s. 194. 
-  A alborg sk ifteprot. 1777-85, fol. 91.

30. S læ gtshaandbogen, s. 842.
31. Lengnicks stam tav le  G leerup  og C. 

K litgaard  i Persh. T . 1911, s. 147 flg.
32. A nton Sørensen: En slægt og lid t af 

dens h isto rie , 1943, som  fører slægten 
Schnell længere tilbage, jvfr. O . M. 
G iersing: S tam tavle over efterkom 
m ere a f  B ernhard  H agen og Ane M arg
re th e  C øllner.

33. L undenæ s og Bøvling am ters skiftep
rot. 1723^13, pag. 1.

34. T h. H auch-Fausbøll: Personalh isto ri
ske Sam linger 1, K bh. 1906, s. 550-54 
fører hans slæ gt længere tilbage.

35. Se Lise Lund: Bjørn C hristian  Lunds 
a n e r  og efterslæ gt i de tte  num m er, som 
e r  g rundlaget for m it kendskab til fa
m ilien Braae.

36. I kbg. benæ vnes de ved vielsen H ans



H ansen Koch og A nna P ed ersd a tte r på 
E insidelsborg. (E insidelsborg  e r  den 
hovedgård på det nord ligste  Fyn, der 
nu -  som  oprindelig  -  benæ vnes Ege- 
bjerggaard). Den i skiftet e fter hende 
(O dense sk ifteprot. 1786, pag. 497) an 
førte æ ldste  søn blev db t. 3. okt. 1728 i 
K rogsbølle. M an kan derfor tænke sig, 
at de begge har tjen t på  E insidelsborg .

36a. I kbg. s tå r blot anført H ans From s 
enke, m en i skiftet A nna P edersdatter, 
H ans From s efterleverske og anetav-

J o h s . K jæ rb ø l, h a n s  m ødren e  og  h a n s  fæ d r e n e  a n e r

lens nr. 22 er an fø rt b lan d t børnene.
37. O tto  Fr. A rends: G eistligheden  i S les

vig og H olsten  II, s. 244, 247, 2 4 9 ,1, s. 
370 og I, s. 124, II, s. 303 fører disses 
slægt læ ngere tilbage.

38. Sst. II, s. 64 og I, s. 99, 94 fører disses 
slægt læ ngere tilbage.

39. A dskillige a f  hans efterkom m ere o m ta 
les i O lav C h ristensens artikel i D anne
virke 13. ju n i 1958: En poetisk  begavet 
borgm ester. Et b id rag  til H aderslevs
læ gten I .indenhans h isto rie .
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»Ingen torne -  uden roser!«

Refleksioner over kommercielle slæ gtsinstitutter i alm indelighed -  om »kæ
debrevsfirmaer« med politiet i hælene -  og om en interessant anetavle, der 
i særdeleshed bør have interesse for dette tidsskrifts læsere.

De kommercielle »genealogiske institutter« har med rette ikke altid det 
bedste ry. Dels har kvaliteten af de »slægtsbøger«, som de gennem årene har 
fremstillet, været meget svingende, og dels har branchen været befængt med 
vildskud, særdeles useriøse -  for ikke at sige kriminelle -  »institutter«, som 
har arbejdet om trent efter følgende recept: N år en vis interesse for en 
slægtsbog sporedes i en familiekreds, rejste m an rundt hos de enkelte fami
liemedlemmer og modtogybruifbetahnger. Hvert sted a conto kr. 300,00, kr. 
500,00 eller kr. 1.000,00 -  ja , nogle har endda punget op med mange tu 
sinde! Dertil udlån af gamle slægtsportræ tter, som jo  gerne skulle med i 
slægtsbogen.

Oprindeligt har det vel så været m eningen, at disse m ennesker skulle 
modtage et eller flere eksem plarer a f den færdigtrykte slægtsbog over deres 
familie, en bog, der efter flere års venten blot aldrig blev udarbejdet. Tabt 
var de forudbetalte penge og, hvad værre er, de udlånte familiefotos.

Mange hundrede familiekredse er blevet hjemsøgt på denne m åde -  om 
trent som efter kædebrevs-systemet, fastslog en dom m er -  for de nævnte fir
maer har naturligvis ingen jordisk  chance haft for, at udarbejde endsige 
publicere de mange forskellige slægtsbøger, som de havde lovet og m od
taget betaling for. Betalingerne var gået til aflønning a f »konsulenterne« og 
indehaveren, og sidstnævnte enten »underjorden«, på flugt for kreditorer, 
tiltalt/døm t for bedrageri . . .  og konkurs.

Undertegnede har haft lejlighed til at studere en diger revisionsrapport -  
og regnskabsrekonstruktion, for regnskaber fandtes naturligvis ikke -  ud
arbejdet af en statsaut. revisor og bekostet og fremlagt a f  anklagem yndig
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heden ved en af retssagerne i Jylland. Konklusionen var at firmaet kunne nå 
at udarbejde omkring 20 forskellige slægtsbøger pr. år, men allerede havde 
m odtaget m illionbeløb i forudbetalinger for mere end 200 andre slægts
kredse -  i alt flere tusinde enkeltpersoner, der aldrig havde nogen jordisk 
chance for at m odtage den delvis betalte og lovede »slægtsbog« for, som det 
er med kædebrevssystemet: de, der står nederst på listen, vil autom atisk 
blive snydt!

Disse svindelfirm aer har naturligvis skadet hele branchen, der -  når den 
er seriøst arbejdende -  er helt legitim: Det er ikke alle, der har lyst, tid eller 
evner til selv at udforske slægtens historie, endsige samle og redigere de ind
sam lede oplysninger til en læseværdig slægtsbog. Men derfor kan slægts
interessen godt være glødende hos det enkelte familiemedlem i slægten.

M an kan naturligvis diskutere om det færdige resultat, den slægtsbog 
m an m odtager, så også er de kr. 1.600 eller kr. 2.400 værd. Ser man på ind
holdet a f nogle a f de slægtsbøger, der blev frem stillet for 10—20 år siden, må 
m an nok sige, at kvaliteten er særdeles jævn, men branchen synes særligt på 
dette punkt gennem de senere år at have saneret sig selv.1

En individuelt udarbejdet slægtsbog med en om fattende efterslægtstavle 
-  ikke sjældent på 3 0 0 ^ 0 0  sider -  med en udførlig og omhyggeligt udarbej
det anetavle (med omhyggelige kildeangivelser) for stam faderen, der oftest 
er født om kring 1790-1830, og i et sm ukt udstyr i stort format, kan godt be
tales med et par tusinde kroner pr. bog. Det er nok mange penge, men den 
enkelte far ikke megen seriøs arkivforskning for et par tusinde i dag . . .  og 
slet ikke en færdigtrykt bog.

Der er heldigvis flere seriøst arbejdende, jyske institu tter tilbage, og når 
firmaet Slægtsarkivet i Viborg, der indehaves a f Georg Helbrønd med 
genealog Anton Blaabjerg som arkivm edarbejder, her omtales, er det ikke 
for at fremhæve netop dette institu t på de andre seriøst arbejdende firmaers 
bekostning, men fordi Slægtsarkivets slægtsbøger har et for branchen solidt 
indhold, ganske særligt m .h.t. de publicerede anetavler, der er a f høj stan
dard.

Baggrunden for denne påstand er en gennemgang af mere end 150 for
skellige »jyske slægtsbøger« på G entofte og Frederiksberg kommunebiblio
teker, idet der begge steder er store sam linger af de kommercielle institu t
ters udgivelser, repræ senterende næsten alle eksisterende og også en del he
dengangne firmaers arbejder. Efter sigende har såvel Det kgl. Bibliotek som 
Statsbiblioteket i Aarhus endnu større samlinger, der er tilgængelige for of
fentligheden.

Flere a f  de anetavler, der er udarbejdet a f det nævnte Viborg-institut, har 
en sådan kvalitet, at de uden videre kunne publiceres i Personalhistorisk 
Tidsskrift, hvis da ikke anetavlernes længde og omfang, umuliggjorde dette



S m å s ty k k e r 215

i praksis. Men der er mange interessante og nye forskningsresultater gemt 
i dem, som slægtsforskerne bør være opmærksomme på,jvf. m in anm eldelse 
af »Slægten Y de...« , udg. af Slægtsarkivet i Viborg, på side 243.

Henningjensen

Note
1. For a t værne standens in teresser, sikre m edlem m ernes k lien ter se riøst og kvalificeret arbejde 

sam t »for gennem  d annelsen  a f  en garan tifond , a t sikre m edlem m ernes k lien ter m od økono
m isk tab  ved svig, krak el.lign.« stiftedes i 1974 i F redericia  »S læ gtsforskn ingsbureauernes 
Sam m enslu tn ing«. S tifterne var D ansk S læ gtsforskning v/E . Veile og A/S N ordisk  Slæ gts
forskning (P. M artin),Skals. S iden h ar A nearkivet ApS (v /K urt L ind), F redericia  ind taget 
Dansk S læ gtsforsknings p lads, ligesom  Slæ gtsarkivet v /G eorg  H elbrønd , V iborg, e r tils lu tte t 
S am m enslu tn ingen.

For opnåelse a f  m edlem sskab a f  S am m enslu tn ingen  kræves bl.a. besty relsens godkendelse 
a f  de sidste tre års -  a f  reg istrere t el. s ta tsau t. revisor underskrevne -  regnskaber, som  skal på
vise en god og sund økonom i. Endvidere skal ansøgeren  i sit h id tid ige virke have bevist sin  hæ
derlighed gennem  udførelsen  a f  seriøst og kvalificeret arbejde.

Foreningens garan tifond  er opbygget ved, a t de tils lu tted e  v irksom heder hver s tille r en 
bankgaran ti, svarende til 2 p rocen t a f  sidste  regnskabsårs om sæ tn ing  på slæ gtsbogssalg. Af 
hver virksom heds regnskab skal frem gå dets økonom iske og leveringsm æ ssige forplig telser.

Ifølge oplysning fra foreningen er g aran tifonden  p .t. på  kr. 100.000,00.

Et vildspor der endte som et sjældent tilfælde

Navnelighed er et a f forskernes større problem er i alm indelighed. N år så 
der kommer alderslighed, helt ned til samme dato, lagt sam m en med denne 
navnelighed, bliver man klar over tilfældighedernes spil og lærer at være 
mere påpasselig med sine antagelser. De to p iger,jeg  nu vil om tale optræ der 
i en tid, hvor navneskikkene var i opbrud. Faste efternavne var endnu ikke 
slået helt igennem, men var dog brugt. Flere fornavne, forkortelser af disse 
og de efternavne der bruges på dette tidspunkt, viser en vis usikkerhed hos 
de skrivende myndigheder. Det er især denne om stændighed der gør, at der 
overhovedet kan tages fejl i denne historie. U m iddelbart er der jo  ingen 
sammenhæng mellem Frederikke H ansdatter og C atrine H endriksdatter.

Min farfaders m orfader Hans Andersen blev født d. 29/4-1838 i Isterød 
by, Birkerød sogn. Hans fader var Anders Rasm ussen og dennes forældre 
mv. blev fundet uden problem er, idet alle aner var fra Birkerød sogn.

M oderen derim od gav problemer. Ved H ans’ dåb stod hun opført under 
navnet Katrine Frederikke H enriksdatter, mens hun ved brylluppet nævn
tes Katrine Frederikke H enriette H ansdatter. Endvidere i Folketælling 1834 
i Birkerød: Catrine Henriksen. Ingen med dette navn eller lignende var født 
i Birkerød o. 1810.

U nder konfirmerede piger i Birkerød i 1825, finder vi: Frederikke H ans
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d atter f. 31/7-1810, stedfader Peder H ansen i Bistrup. Denne fødsel findes 
i B loustrød kirkebog, hvor Frederikke blev døbt d. 11/9 s.å. Forældrene var 
Hans Jørgensen og Ellen Johansdatter. Inden 1825 er Hans Jørgensen død, 
og Ellen har giftet sig igen med Peder Hansen fra Bidstrup.

Der var således fundet en sandsynlig løsning, men usikkerheden spøgte 
hele tiden på grund af den delvise navneulighed. Navnet havde dog nogen 
lighed, og var sam tidig ret sjældent. Alderen passede også fint (hvor fint 
skulle siden vise sig).

Der gik så en rum  tid i forsøget på at fastslå, at denne forbindelse var fuld
stændig korrekt, og med at finde tilbage til de tidligere aner i denne linie i 
Bloustrød.

Fra FT 1845 er personernes fødesogn angivet, og jeg  havde håbet at dette 
kunne hjælpe mig på rette spor, men problem et var at parret Anders og Ca
trine ikke boede i Birkerød på dette tidspunkt.

FT 1850 kom først sent på xeroxkopi på landsarkivet, hvor jeg  havde min 
gang, men da den kom, væltede hele forannævnte teori. I første omgang kom 
jeg  dog ud for en ny skuffelse. I FT ud for K atrines fødesogn stod Søllerød, 
men en gennem gang af dette sogns kirkebog o. 1810 gav ikke det ønskede re
sultat. I FT var dog heldigvis endnu en ledetråd. Ved børnenes fødesteder 
kunne det udledes at familien i 1845 havde boet i Bloustrød sogn. Her frem
kom da endelig den ønskede løsning. H er var K atrines fødested angivet som 
Lynge sogn. Lynge kirkebog gav da også næsten omgående resultat: Gård
m and Hendrich H ansen i Lynge og hustru  M arie Elizabeth Pedersdatter 
havde fået døbt en d atter ved navn, C atrine Frederica. Dette navn med den 
fader gav løsningen på alle K atrines mange forskellige navne gennem ti
derne, C atrine Frederikke Henrik (Henriette) H ansdatter.

Tvivlen var borte, men så dukkede forbløffelsen op, Catrine i Lynge var 
nemlig født d. 31/7-1810 og døbt 11/9 s.å., altså præcis samme fødselsdato 
og dåbsdato, som vildsporet Frederikke H ansdatter fra Bloustrød. Man sad 
tilbage med en følelse af, at skæbnen havde spillet en et puds. Begge datoer 
havde været rigtige hele tiden, men personen og sognet var forkert.

Katrines m oder blev gift meget tidligt med krom and Ulrich Krog fra Søl
lerød kro, der kort tid forinden var blevet enkemand. Marie var datter af 
sm eden i Søllerød Peder Pedersen. K rom anden dør i 1808, og moderen gif
ter sig herefter m ed en af tjenestefolkene på kroen, den gamle pebersvend 
H endrich Hansen. Parret overtog ikke kroen, men må have fået udbetalt en 
arv efter krom anden. Denne arv har de åbenbart sat i en gård i Lynge, hvor 
vi finder dem  ved Katrines fødsel. Det er i landbrugskrisens tid, og inden 
K atrine er voksen har de m åttet opgive gården, og er flyttet til et husm ands
sted i Sandbjerg by, Birkerød sogn, hvor vi finder parret som indsiddere i 
1834. Da K atrine er tjenestepige i en anden by ved sit bryllup er det nærlig
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gende at antage, at hun før hun flyttede hjem m efra var flyttet m ed til Birke
rød. Katrine bor i 1834 med sin m and og hans forældre i Isterød by, Birkerød 
sogn. o. 1839 flytter ægteparret im idlertid til Rørtang by ved Tikøb, med 
deres 4 børn, m anden er her husm and og daglejer, o. 1842 flytter parret så 
til Bloustrød sogn, til et husm andssted under herregården Høveltegård. I 
1848 dør m andens fader og de flytter tilbage til deres udgangspunkt, hans 
fødehjem i Isterød med hans m oder som indsidder.

Her dør Katrine i 1855, 45 år gammel efter at have født sin m and 8 børn, 
der alle overlever de første svære år.

M anden gifter sig herefter med nabokonen, der blev enke året før.
Ovennævnte historie er taget frem, for at vise hvor tilfældig vor forskning 

kan være. Det er den slags ting, der gør os usikre overfor de sikre beviser vi 
m ener at finde. Det kan derfor ikke kraftig nok anbefales at man søger sup
plerende kilder til bekræftelse af disse.

Vi kunne f.eks. antage at K atrine var død så sent i forrige århundrede, at 
hendes fødselsdato var angivet ved døden. I så tilfælde havde det været 
endnu mere oplagt, at godtage det vildspor der blev fundet først, og jeg 
havde så ødelagt min anerække. M odsat kan man tage disse betragtninger 
med når man går længere tilbage i tiden. H er giver kirkebøger og FT kun et 
ca. år, hvor fødselen kan findes, fejlmuligheden er da m ange gange større. 
Konklusionen er at m an sjældent kan være 100% sikker på de resultater, vi 
så stolt kan fremvise. Som en ekstra finesse kan påpeges, at fædrene kan 
man næsten aldrig være sikre på. Frem tiden er også dyster, når m an tænker 
på sæddonorer og rugemødre.

Jørgen Stage Larsen

Dansk Biografisk Leksikon og de homofile
Om historikeren Hans Jensen (1890-1945) skriver universitetslektor, mag. 
art. Claus Bjørn i den nyeste udgave ¿iDansk Biografisk Leksikon (DBL) afslut
ningsvis, at »Jfensen] som forsker og menneske stod ret isoleret, hvortil en 
personlig disposition bidrog, og hans seneste å r var ikke uden bitterhed« (Bd. 7, 
s. 269 f. -  fremhævningen min).

Claus Bjørn uddyber ikke nærmere, hvori denne »personlige disposition« 
bestod, men hentyder utvivlsomt til, at Hans Jensen  var homofil. Hans J e n 
sens hom oseksualitet synes ikke nævnt i de trykte kilder, men er velkendt i 
det historiske miljø, bl.a. fra en m undtlig tradition på Claus Bjørns eget an 
sættelsessted, Historisk Institu t ved Københavns Universitet. Denne trad i
tion, som også Claus Børn er med til at holde ved lige -  således var det som
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deltager i Claus Bjørns undervisning i foråret 1973, at jeg  første gang hørte, 
at Hans Jensen  skulle have været homofil -  bekræftes bl.a. af den overra
skende udgang på Hans Jensens gentagne forsøg på at få embede i årene 
1936-38. Efter forgæves at have søgt et professorat i København 1936 og i 
Aarhus 1937 blev h ån d . 14.5.1938 af et enigt bedømmelsesudvalg omsider 
indstillet til et ledigt docentur i historie ved Aarhus Universitet. Indstillin
gen godkendtes, a tter enstem m igt, af fakultetet d. 24.5. Den 2.6. tilbage
kaldte Hans Jensen im idlertid sin ansøgning »paa G rund af Sygdom« (Acta 

Jutlandica X, 3, 1938, ss. 46-52). Det er overvejende sandsynligt, at Hans Jen 
sen var blevet betydet, at han med sin særlige »personlige disposition« ikke 
var ønsket som universitetslærer i det pæne Aarhus.

Hans Jensen, der var én af vor tids mest originale og produktive histo
rikere, fik aldrig et embede. N år hans seneste år ikke var uden bitterhed, 
havde det sine grunde.

Hans Jensen er ikke den eneste i DBL’s persongalleri, hvis skæbne blev 
unødigt ulykkelig pga. sam fundets uvilje mod homofile, uden at dette dog 
nævnes direkte, skønt det klart fremgår at biografiens forfatter er bekendt 
med sagens rette sam m enhæng. Om Udenrigsm inisteriets direktør, J . R. 
Dahl (1894—1977), der fik sin afsked i 1950, 56 årgam m el, skriver fuldmæg
tig, cand. scient, pol. H. H. Bruun således, at hans afgang »begrundedes 
med sygdom« (Bd. 3, s. 518). Dette er en så påfaldende formulering, at man 
straks aner uråd. Blev han mon afskediget, fordi han var m istænkt for at stå 
i ledtog med fjendtlige m agter, eller skandaliserede han vort diplomati ved 
uophørlig at drikke sig fuld under receptioner? Ingen af delene. Det var et 
forsøg på at forføre en yngre mandlig sekretær, der satte punktum  for én af 
århundredets m est brillante diplom atiske karrierer. -  Havde det været en 
kvindelig sekretær, var det vel endt med rom antisk society-bryllup og foto
reportage i Billed-Bladet.

Det er muligt, at flere eksem pler på fortielse af hom oseksualitet med øde
læggende indflydelse på de pågældendes liv kan fremdrages blandt de 
mange tusinde biografier i DBL. Allerede det foreliggende er im idlertid til
strækkeligt til at give Sv. Cedergreen Bech, redaktøren af 3. udgave af DBL, 
en »næse«. -  En »næse«, som han kan lade gå videre til sine forfattere. Som 
det vil erindres a f alle, der havde fornøjelsen af at bidrage til den nyeste ud
gave af DBL, så var der næsten ubegrænset spillerum for de enkelte skriben
ter. Cedergreen Bech prøvede kun at påvirke indirekte, nemlig ved at gå i 
spidsen med biografier, der lyste af m enneskekundskab og intellektuel civil
courage. Dette gjaldt også i behandlingen a f  homoseksuelle, hvor han i bio
grafien af forfatteren Poul Andræ (1843-1928) straks fra værkets begyndelse 
lagde ud med at kalde homofili for homofili (Bd. 1, s. 245).

M an kunne ønske, at det gode eksempel havde virket med større kraft.
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Det er ikke DBL’s opgave at grave i de biograferedes erotiske forhold i alm in
delighed, ej heller at være forsvarer for det seksuelle frisind. M en hvor det 
kan anses for givet, at en biograferet persons liv er blevet ødelagt eller stærkt 
skadet pga. det omgivende sam funds uvilje mod ikke-konform seksuel ad 
færd -  her hom oseksualitet -  må det eneste rigtige være at sige det med rene 
ord. At nøjes med en uklar antydning er ikke, som det sikkert vil blive frem
ført, at beskytte den biograferede. Det er tværtimod at udlevere ham  endnu 
en gang til den selvgode velanstændighed, der allerede har taget sig så rige
ligt betalt. Dertil kommer hensynet til læserne, der må formodes at konsul
tere DBL for at få besked om nationens frem trædende mænd og kvinder gen
nem de sidste 1000 år og, spejlet i disses liv, det stadigt forandrede samfund, 
de levede i -  ikke for at blive trukket rundt ved næsen af skriverkarle, der er 
for sarte til at sætte ordet »homoseksuel« på papiret.

Thorkild Kjargaard, cand. m ag., * 1945, V isiting  A ssociate P rofessor, D epartm en t o f  H isto ry , U n i
versity o f K ansas, 3001 W escoe H all, Law rence, K ansas 66045-2130, USA.

Efterskrift
Foranlediget af Thorkild Kjærgaards ovenstående indlæg, har redaktionen 
bedt Claus Bjørn, Svend Cedergreen Bech og arkivar Wilhelm von Rosen 
om at kommentere spørgsm ålet. Claus Bjørn har, i betragtning af, at Svend 
Cedergreen Bech svarer, ikke selv ønsket at ytre sig i sagen.

Først Sv. Cedergreen Bechs kommentar:
Principielt har Thorkild Kjærgaard naturligvis ret i at det er i brugernes in
teresse at forfatteren til en artikel i DBL ikke fortier forhold som kan være 
af væsentlig interesse til belysning af den biograferedes personlighed og 
karriere. Men det afgørende i de fremførte eksem pler må være at de pågæl
dende har fået afbrudt en karriere på grund af usaglige hensyn eller efter re
gelsæt som har været gældende i deres respektive miljøer, ikke om ordet 
hom oseksualitet har været anvendt i artiklen.

Selv om det nok kunne være form uleret skarpere at de to personer blev 
slet behandlet af deres fagfæller ville DBL’s redaktion næppe have kunnet 
godtage en formulering som Th. K.s vedrørende Hans Jensen uden bevis for 
sagforløbet. Der er forskel på »hvad m an sådan siger« og hvad m an vil 
bringe på tryk i et leksikon.

Det er redaktionens ansvar at de to forfattere fik lov at anvende den valgte 
formulering af hensyn som de argum enterede for.

Sv. Cedergreen Bech 
hovedredaktør
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Dernæst Wilhelm von Rosens kommentar:

Biografi og tabu
Det virkelige problem  for Dansk Biografisk Leksikon og dets forfattere er i 
m indre grad spørgsm ålet om, hvad der kan påvises og ikke påvises, end det 
er problem et med at håndtere et tabu. Selv om homoseksualitet fra 
1870’erne i stadig højere grad blev et naturvidenskabeligt fænomen end et 
strafferetligt og moralsk, knyttedes der fortsat et tabu til det. Det har aldrig 
været god tone at bruge det ord.

Men et tabu er til for at blive nævnt, dvs. om talt og antydet i omskrivnin
ger. Som det fremgår af DBL, opnåede frøken Biehl i 1781 den store kasse
succes, da hun i en såkaldt »moralsk fortælling« satte teaterchefen, Wilhelm 
von W arnstedt, i forbindelse med den frygtelige skæbne, der overgik »So- 
doma og Gomorra«. Det var som et rigtig, godt, frækt ord; at sige det og læse 
det må have været en katarsis. Ph. W eilbachs karakteristisk af kritikeren 
Clemens Petersen i DBL (1. udg., 1899) viste både respekt for tabuet og 
brød med det, idet han anskueliggjorde, hvad der skete for den, som virkelig 
krænkede tabuet: »Petersen, hvis sjælelige Organisation maaske tydeligst kan betegnes 
som stærkt feminin«, forblev ikke i Danmark: »Omstændighederne medførte, at han 
i 1869 ved sine Venners hjælp pludselig forlod København«. Han var manden, som 
blev hjulpet uden om tugthuset og til Amerika. -  Prisen for det ypperste i 
præcisionsom skrivning må dog nok gå til Georg Christensen, som i Dansk 
biografisk Haandleksikon i 1920 skrev om Herm an Bang: ...»i Ungdommen 
knuget a f Degenerationens Haabløshed, som ældre hyllet i Geniets og den sjælesyges ensomt 
lidende Majestæt«.

Min egen yndlingsreplik i DBL (3) er den fikst turnerede ondskabsfuld
hed om Rudolph Dahl, Udenrigsm inisteriets direktør, om hvem det hedder: 
»Det virkefelt, som tiltrak ham selv mest var utvivlsomt det administrative, især persona
lepolitikken, der havde hans store interesse«. Skal man tro den m undtlige overleve
ring og Thorkild Kjærgaard, var det »personalepolitikkens« tiltrækninger, 
der gjorde ham »syg« og efter afskeden førte ham i udlændighed.

Det er således ganske overensstem m ende med genrens traditioner, at 
Claus Bjørn skriver om Hans Jensen, at han havde »en personlig disposition« og 
i øvrigt levede ulykkeligt. Men tabu eller ej, så bør m an vel nu insistere på, 
at Dansk Biografisk Leksikon ikke først og fremmest henvender sig til dem, 
som i forvejen ved besked, men til dem, som vil oplyses. De bør ikke svigtes 
og ikke behandles som børn. Og man bør nok også være opmærksom på, at 
»ulykke« og »ensomhed« var konventionelle klicheer og stereotyper, der ikke 
altid dækkede de faktiske livsforløb, ejheller når de homoseksuelle selv 
svælgede i tragedien.

Hvornår skal m an nævne, at en biograferet person i f.eks. DBL var homo-



Småstykker 221

seksuelPJeg vil mene så ofte som muligt og i klart sprog. Denne oplysning 
vil langt fra altid være relevant for det, der gør, at den pågældende medtages 
i DBL, men det er de konsekvent m eddelte ægteskabelige forhold jo  heller 
ikke altid. At være homoseksuel var im idlertid altid en indgribende del af et 
menneskeliv, og var det på en særlig måde. Det kaster et lys over det pågæl
dende menneskes livsvilkår og lægger en dim ension til et tilsyneladende 
tomt personligt' og privat liv på en anden måde end det konventionelle: 
»Ugift«. Det giver kød og blod på biografien, at det fastholder respekten for 
den biograferede at konstatere, at sådan var det. I den henseende er Tage 
Kaarsteds beskrivelse af udenrigsm inister Gustav Rasm ussens liv ikke sær
lig tilfredsstillende: »Der opstod kritik a f hans livsførelse, og han, derp.g.a. sin per
sonlige disposition var ugift, forfulgtes til sin død a f ensomhed«... M an kunne have 
vist større respekt ved at anføre, at Gustav Rasm ussen levede sammen med 
sin chauffør, og at det indebar visse vanskeligheder i forholdet til hans om 
givelser (m undtlig overlevering).

Når 100 års homoseksuel em ancipation har insisteret på konkret oplys
ning af folket -  og når Thorkild Kjærgaard nu kritiserer, at historikeren 
Hans Jensen omtales som havende »en personlig disposition« -  skyldes det 
en tro på, at man kan bryde et tabus magiske og destruktive kræfter ved at 
sige det, og sige det, og sige d e t... og således rette op på fortidens fordom s
fulde fejltagelser. Det er overbevisningen om, at oplysning fører til en ind
sigt af en anden, m indre farlig og m indre dæmonisk art; fornuftens lys vil 
skinne, og det oplyste og dannede publikum  vil blive tolerant, og sam fundet 
er lavet om -  til det bedre.

At denne diskussion opstår nu, er dog næppe resultatet a f em ancipatorisk 
og frisindet oplysning, men skyldes snarere, at den moderne periodes rolle 
som homoseksuel m and er blevet irrelevant for et sam fund, hvor seksualitet 
og køn organiseres uafhængigt af religion, ægteskab, sædelighed og familie. 
Disse institutioner er så forandrede og blevet så underordnede for sam fun
dets videre beståen som samfund, at det ikke længere er nødvendigt at op
retholde dem ved hjælp af en ydre trussels stim ulerende effekt. T abuet er 
derfor heller ikke længere påkrævet; Claus Bjørn blev nok offer for et sam- 
tidighedsproblem.

Wilhelm von Rosen
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Gennemført Systematik i Slægtsforskningen
Da jeg  nu snart gennem 35 år har arbejdet med personal- og slægtshistorie 
-  de første år måske i særdeleshed med min moders slægt -  har jeg efter 
mange besværlige overvejelser fundet frem til det system, som efter min for
m ening har de fleste fordele og færreste m angler -  et system udarbejdet så
ledes, at den interesserede, som ikke forud har kendskab til sin slægt og 
dens forskellige slægtsgrene, og ej heller væsentligt kendskab til opbygnin
gen af de forskellige system er for såvel ane- som efterslægtstavle eller slægt
sbog, straks vil kunne orienteres såvel om slægtsskabsforholdet mellem den 
enkelte person -  det enkelte medlem -  og vedkommendes slægtninge.

Slægtsforskning består nemlig ikke alene a f -  som mange tror -  at udfær
dige en lang og for mange ofte kedelig fortegnelse over en masse ukendte 
navne, én i daglig tale såkaldt slægtsbog (som i de fleste tilfælde er en efter
slægtstavle i bogform), uden omtale, biografi eller register over den enkelte, 
men i skabelsen af familiens og slægtens historie.

Dette arbejde søges opnået ved udarbejdelsen af:

1. Anetavlen en oversigtstavle (et skema), der om fatter navn og delvis data 
over en given persons forfædre og -mødre (aner).

2. Slægtsskemaet et skema, der under slægtsudredningen virker som kartotek
skort for det enkelte medlem, hvor samtlige oplysninger og data påføres til 
brug for såvel ane- som efterslægtstavle og eventuel senere slægtsbog.

3. Kladden en bog efter løs-blad-system i ringbind til opbevaring af slægtens 
og familiens arkivalier ( +  slægtsskemaet), der løser problem et; papirjungle 
og er den egentlige slægtsbog i kladdeform.

4. Efterslægtstavlen et skema efter edderkoppespind-system  (ved første øje
kast) kaldet Edderkoppen, hvorpå en given persons (f.eks. den første bærer af 
nuværende slægtsnavn) hele efterslægt på såvel mands- som kvindeside 
(den såkaldte fuldstændige efterslægtstavle) med tilhørende person- og 
event, stednavnefortegnelse, der sam tidig virker som oversigtstavle og regi
ster for senere udarbejdet slægtsbog, er at finde.

5. Slægtsbogen en bog -  Kladden i redigeret form -  der indeholder det bearbej
dede slægtsskema med oplysninger og biografi over det enkelte medlem 
ligeledes bygget op over løsbladsystem et i ringbind, hvori hvert medlem har 
sit eget blad (eller flere), og hvortil er knyttet billed- og eventuel emnefor
tegnelse (sagregister).
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N U M M E R S Y S T E M  F O R  S L Æ G T S T A V L E  OG  - B O G

Det  enke lte medlem a f slægten har e t nummer (uden bogstav) 
t i l d e l t  e f te r  den krono log iske o p s t i l l in g  (p laceringen) på 
såvel e fte rs læ g ts -, mellemslægts- som n u tid s ta v le n , f.eks.:

medlem af slægten (tilfæ ldigt numier) 18o .
Det indgifte median (medians ægtefælle) har serme ninrner, men med t i l f ø j 
else af a, b, c, d e lle r e for henholdsvis \ 2, 3, 4 e lle r 5. ægteskab:

f.eks.: medians anden ægtefælle 18ob.
Det indgifte medians

far (anetavle-nr.2)nar same egentlige nuimer, men med t ilfø je lse  af F 18ob-F.
ror 3 G 18o b-G.
fan fa r 4 H 18ob-H.
far-mor 5 I 18ob-I.
mor f̂ar 6 J 18ob-J.
r o r - r o r 7 K 18ob-K.

far-far-far 8 L 18ob-L.
far^far-mor 9 M 18ob-M.
far-mor^far lo N 18ob-N.
far-ner-mor 11 0 18ob-0.
mor-far-far 12 P 18ob-P.
mor f̂ar-mor 13 Q 18ob-Q.
mor-mor f̂ar 14 R 18o b-R.
r o r - r o r - r o r 15 S 18ob-S.

Indgifte medlamers hel- og halvsøskende, f.eks. ældste: helsøskende T 18ob-T.
(helsøskende: store bogstaver) U 18ob-U.
(halvsøsk. : små - ) f.eks. : v 18ob-v.
(sanrne - - ) - w 18ob-w.

Disp. (såfremt tv iv l) X 18ob-X.
Indgift medians (tidligere ægtefælle) Æ 18ob-Æ.

- (senere - ) 0 18ob-0.

- (event. samlever/-sanleverske) A 18ob-A.

Følgende forkortelser 'går igen' i hele materialet: fødselsår (streg efter ta lle t) = 1845-
dødsår - før - = -191o født/død 1845-191
g ift  år (kolon efter ta lle t) = 186o:

dato S måned skrives a l t i d  med to c ifre , f.eks.: = o4-o5-19o8 !

Medlaimer af slægten er benyttet store begyndelses-bogstaver, og navnet er understreget. 
Ikke-medlarner af slægten er kun benyttet 3nå bogstaver - uden understregning.
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Bogen opbygges på abonnem entsbasis ved tilsendelse af m ateriale efter 
aftale til de enkelte abonnenter (hel- eller halvårs) til fast pris pr. blad eller 
i sam råd med det indenfor slægten nedsatte slægtsudvalg.

Slægtsbogen kan afsluttes efter aftalt plan, eller den kan fortsætte frem
over, som f.eks. et andet blad, m an abonnerer på -  fortsætte fremover -  
generation efter generation -  uden ende . . .

På de følgende sider bliver foranstående punkt 4 nærmere gennemgået.

Efterslægtstavlen (Edderkoppen)
M edens m an på anetavlen går tilbage i tiden og arbejder med begge sine for
ældres slægter, går efterslægtstavlen (Edderkoppen) den m odsatte vej, og 
hvor m an kun arbejder med én bestem t slægtsgren -  i reglen den ældst 
kendte indenfor slægten -  eller den, hvor en person første gang bar det navn, 
der senere er blevet et slægtsnavn, det navn, slægten stadig er bærer af.

En efterslægtstavle er et stykke karton (skema) -  stort eller lille -  alt efter 
den registrerede slægts antal m edlemmer, kvadrat-, rektangulær- eller cir
kelformet, fra en lille halv m eter for den rektangulære i bredden og op til ad
skillige m eter i længden, for den cirkelformede med en diam eter op til om
kring 3 m eter (dog sjældent over en m eter, der ved mangfoldiggørelse fra 
m odertavlen bliver nedfotograferet til en for alm. øjne læselig tekststørrelse 
med en diam eter fra omkring 40 cm og opefter), hvorpå er forsøgt at an
skueliggøre slægtsskabsforholdet for den enkelte i relation til helheden i en 
sådan oversigt, hvilket efter vor opfattelse absolut bedst gøres på den cirkel
formede, der sam tidig er den form, der er m indst pladskrævende de enkelte 
forhold taget i betragtning.

Alt arbejde herfra opbygges på denne måde (ligeså også i undervisnings 
øjemed) i forbindelse med den generationsvise opstilling, der, som navnet 
antyder, ordner efterslægten i generationer (slægtled) og der indenfor igen 
i kuld og behandler disse hver for sig som et afsluttet hele, hvilket efter
slægtstavlen (Edderkoppen) tydelig udviser efter dens invididuelle opbyg
ning.

Det cirkelformede skema har flere forskellige betegnelser, såsom soltav
len, kredsskem aet m.fl., men Edderkoppen, som i daglig tale er vor beteg
nelse, har en vis lighed med et edderkoppespind, og det er grunden til nav
nets opståen.

Start m ed en af de aner, anetavlen udviser, som proband og tildel ved
kom m ende nr. 100, probandens ægtefælle nr. 100a.

Tildel derefter samtlige efterkommere fortløbende numre så vidt muligt 
i kronologisk orden indenfor de enkelte slægtled.

Probandens børn fra nr. 101 og disses ægtefæller, der tilføjes samme nr. 
m en med tilføjelse a f a ved første ægteskab, b ved andet, c ved event, tredie
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(anføres ikke på selve tavlen -  er en indforstået regel -  men derimod på 
slægtsskemaet for den pågældende sam t i person- og sted-navne-fortegnel- 
sen) osv.

M an vil deraf altid kunne se og vide, om den enkelte person tilhører ved
kom m ende slægt eller er indgift medlem (f.eks. i person-navne-fortegnel- 
sen), ligesom m an ved benyttelsen a f dette num m ersystem  (se oplysninger 
om num m ersystem  på side 223) er klar over, at num re tilføjet fra a til og med 
e er m edlem m ers respektive ægtefæller for henholdsvis første og indtil 
event, femte ægteskab (=  e).

Det praktiske i forbindelse med opbygningen af Edderkoppen kan være 
m edvirkende årsag til, at den kronologiske orden på tavlen misligholdes i 
enkelte tilfælde, hvilket der redegøres for under mine kurser.

G runden til, at probanden tildeles nr. 100 og ikke nr. 1, er den, at ved fort
sat og senere undersøgelser og studium  over forslægten, er der mulighed for 
en num m ergivning a f disse eventuelt senere opdagede aner med numre, der 
bør ligge lavere end probanden og hans efterkommere (efterslægt).

Ligesom det er alm indeligt i andre slægter -  mere eller m indre udtalt -  at 
beslægtede personer (f.eks. fæ tter/kusine, farbroder/niece) indgår ægte
skab, således vil De også i Deres arbejde støde på dette problem, idet der 
sikkert vil være eller kan blive tale om både efterslægtstab og efterslægtsfor
skydning, og som en følge deraf vil det samlede reelle antal slægtsmedlem
m er være et noget m indre tal, end selve nummergivningen og antal navne 
udviser.

Ved efterslægtstab (også kaldet efterslægtssammenfald) forstås, at medlem
m er indenfor samme slægtled (generation) indgår ægteskab (f.eks. fætter/ 
kusine).

Ved efterslægtsforskydning forstås, at medlem af et slægtled indgår ægteskab 
med medlem af et andet slægtled (f.eks. farbroder/niece).

Ved efterslægtstab og/eller -forskydning bør samtlige numre og navne for 
det enkelte medlem anføres på efterslægtstavlens respektive pladser af hen
syn til oversigtsforholdet og anskueligheden for de enkelte slægtsgrene, selv 
om der på tavlen derved vil komme til at optræde en del gengangere (proble
met om talt lige foran).

I tilknytning til efterslægtstavlen udarbejdes som register såvel person
som stednavne-fortegnelse.

Personnavne-fortegnelsen om fatter samtlige navne over m edlem m er og m ed
lemmers ægtefæller under døbenavn, hvortil er knyttet fødselsår og bosted, 
hvor dette kendes, a f hensyn til, at flere i samme slægt meget ofte bærer så
vel samme for- som efternavn, idet det navnlig i tidligere tid var almindeligt 
at opnævne bedsteforældrene sam t andre a f slægten og endda efter et be
stem t system.
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Stednavne-fortegnelsen om fatter bosted-navnet for såvel m edlem m er som 
medlemmers ægtefæller.

(I forbindelse med sted-navne-fortegnelsen kan m edtages samtlige sted
navne i tilknytning til det enkelte medlem taget fra vedkommendes slægts
skema, såfremt dette er indgået ved efterslægtstavlen (Edderkoppens) ud
arbejdelse.

Et betydeligt og meget stort engangsarbejde, men en form for god orien
tering, der meget ofte og næsten altid vil blive påskønnet a f den, der søger 
noget ganske bestem t).

Edderkoppen, således som den her er om talt, ’siger’ i de fleste tilfælde bety
delig mere som oversigtstavle og som slægtsbog, end de i de senere å r i al
mindelighed udarbejdede såkaldte slægtsbøger, som for de fleste købere og 
bevidste m edlem m er kun forekommer som en oprem sning af navne med et 
nummersystem -  for den enkelte meget lidet oplysende og orienterende, og 
som oftest uden nogen form for person- eller stednavne-fortegnelse og næ
sten aldrig i alfabetisk orden -  fuldstændig blottet for register over den en
kelte.

Men selv en sådan ’fabrikeret oprem sning’ har dog sin berettigelse og 
værdi, idet en meget stor del a f grundstoffet (de enkelte m edlem m er med 
data) er samlet, selv om man ofte må mangle de mere værdifulde oplysnin
ger om netop de karaktertræk, som for den enkelte var et særkende, og som 
en mere privat anlagt slægtstavle og -bog er i stand til at fremvise.

Først i det øjeblik Edderkoppen er en realitet, de fleste slægtsskem aer ud
fyldte og ’hjem m e’ igen, et stort slægtsm ateriale (arkivalier) ’hobet op ’, er 
tiden inde til at tage stilling til -  i sam råd med det nedsatte slægtsudvalg -  
om der er basis for en slægtsbog -  en virkelig slægtsbog -  en slægtsbog efter 
et-blad-systemet med løsblade i ringbind.

’Skelettet’ er ikke nok i forbindelse med begrebet slægtsbog -  der må ’kød’ på.

A. Markussen, geneolog, UU erupdalvej 225, 7000 F redericia.
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En Familie på Amager
I indledningen til en underholdende artikel om præ ster i St. Magleby på 
Amager skrev jan  Bak H arder (JBH):1 »Slægtsforskere -  professionelle såvel 
som am atører -  har udarbejdet slægtsbøger og anetavler på grundlag af 
(disse) opslagsværker og derved m edtaget fejlagtige oplysninger i slægts
publikationerne.« H an gav derefter nogle eksem pler herpå.

Arbejdet med slægtshistorie m inder mig om puslespil. Blot er det ikke 
m uligt at fa udleveret alle brikkerne på en gang. Flere forskellige puslespil 
blandes sammen, ofte med brikker af samme form, således at man uforva
rende kan komme til at pusle et billede sammen, som ikke er sandt, selv om 
det ser ud, som om det er vældig godt fundet på!

Jeg skal i det følgende bidrage med en række brikker til det puslespil, der 
hedder præstefamilien i Store Magleby præstegård på 1600-tallet. Specielt 
den del, der angår hustruer til Jørgen og Thom as Harder.

Lundt
Jørgen H arders første hustru, Dorothea (eller Dorithe) Lundt (eller Lun- 
dius) må, som også JBH antog, være født, medens hendes far, Thom as Lun- 
dius var konrektor i Flensborg og m orfaderen G erhard Ouw sognepræst ved 
St. Johannes kirke sam m esteds.2 og 3 M orm oderen var M agdalene Schwe- 
lundt, der efter O. H. Mollers anetavler skulle være næstsøskendebarn til 
professor Thom as Fincke, der var professor ved Københavns universitet fra 
1591 til 1656!

Den flittige personalhistoriker, Erh. Q uistgaard4 har opsporet Dorothea 
Lundts begravelse: 21.09.1665 med antegningen: 42Vi år, hun må således 
være født 1623, eller to år før faderen blev præst ved St. M aria kirke i Hel
singør.5 I denne kirke blev hun viet 18.07.1641, 18 år gammel, og hun fik nu 
sit hjem i »Hollænderbyen«, som St. Magleby kaldtes. Hendes m oster var 
blevet gift med kapellanen hos G erhard Ouw, Peter Frantzen Møller, der 
under kejserkrigen kom til Norge og blev præst i Kongsberg, hvor han døde 
1653.6 1670 blev Peder M øller fra Kongsberg tysk præst i Nyhollænderby og 
tillige ved Vor Frelsers kirke på C hristianshavn.7

Enkem anden Jørgen H arder holdt allerede 1667 bryllup igen, nu i den 
lille trækirke: Vor Frelsers Kirke, hvor han blev viet til Helle Jacobsdatter.8 
De havde den 01.06.1671 en søn til dåb i Store Magleby: vocarus Theo- 
dorus.9 Den 10.02.1674 fik Jørgen H arder påny bevilling til ægteskab, det 
m å have været med Bente Pedersdatter, som overlevede ham .1

I 1670 fik Jørgen H arder sin søn Thom as H arder til hjælpepræst. Denne 
blev da også faderens efterfølger i sognepræsteembedet.

Ifølge W iberg var Thom as H arder gift 2 gange: i 1675 første gang med
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Kig. 1.
Indførsel i Slore M agleby kirke
bog: dåb  l . j u n i  1671 a f  præ sten  
Jørgen  H arders søn, »vocarus 
Theodorus« .

Kirsten Thøgersdatter, datter a f provst, sognepræst ved Randers St. M or
tens, Thøger Pedersen, og anden gang 20.09.1676 med Kirstine Rosen
stand. Samme angivelser findes i artiklen afJBH , der tillige oplyser, at Tho
mas H arder var gift en tredje gang med: Anna M aria M andal, i 1683.

Rosenstand
Hvorledes kunne det være gået til, at Am agerpræsten fik en hustru  fra R an
ders?

Ved St. M ortens kirke i Randers var fra 1634 til 1651 m agister Thøger Pe
dersen sognepræst; han blev tillige provst. Han var født i 1609 og døde 
17.12.1651. Han blev gift 26.07.1642 med Christine M ortensdatter Leiel, 
datter a f biskop i Århus M orten M adsen (død 1643) og hustru  Kirsten 
Hansdatter.

K irsten var datter af borgm ester i Helsingør Hans W illumsen og Inge
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borg Frederiksdatter Leiel, der efter borgm esterens død ægtede M atthias 
H ansen, der blev borgm ester i København 1622 og døde 2. m arts 1628. En
ken overlevede ham  i mange år og fik i 1658 samme frihed for »Byens Tynge 
som andre Borgm esterenker«.10

Efter at biskop M orten M adsen i 1643 var død, flyttede enken, Kirsten 
H ansdatter væk fra intrigerne i Århus, der havde kostet svigersønnen Chri
sten Nielsen Bonde em bedet som sognepræst ved domkirken, til Køben
havn til sin m or Ingeborg Leiel.11

Da den anden svigersøn, provst Thøger Pedersen i Randers døde, er en
ken C hristine M ortensdatter Leiel vel flyttet over til sin m or og m orm or i 
København.

H er blev hun gift med C hristian Sporm and, der den 24.09.1662 blev ud
nævnt til borgm ester i købstaden Christianshavn, hvilken stilling han be
stred indtil Christianshavn i oktober 1674 blev indlem m et i København.12 
Børnene af hendes første ægteskab, Peder, M orten, Ingeborg og Kirstine, fik 
slægtsnavnet Rosenstand.

1 1670 kom som sagt Peder M øller til sognet som tysk præst og lærte borg
m esterfam ilien at kende. Dette førte til, at han i 1675 blev viet til Ingeborg 
R osenstand,13 og at hans slægtning i Hollænderbyen Thom as H arder året 
efter, den 20. septem ber ægtede hendes søster K irstine Rosenstand. Deres 
broder Peder R osenstand ægtede Thom as Finckes datterdatte rdatter Karen 
M atth iasdatter Foss, da tte r af Leonora Christines skriftefader M atthias 
Nielsen Foss, der døde som biskop i Aalborg, og Bodil H ansdatter Broch- 
m and .14

I sit ægteskab m ed borgm ester C hristian Sporm and fik Christine børnene 
Thøger Sporm and (efter sædvane opkaldt efter hendes første ægtemand), 
der blev student 1676 og blev im m atrikuleret i O rléans 22.11.1683, og Chri
stiane Sophia H anibaline Sporm and, der efter bevilling af 15.01.1681 blev 
viet til Arnoldus C hristian Dyssel, hvis søn C hristopher Dyssel (død 1770), 
1776 adlet Falkenskjold, blev gift med Else Sophie Bartholin, der var datter
søns sønnedatter a f  Thom as Fincke.15og21

Kontrol i kirkebogen for Store Magleby viser, at 24.02.1680 blev »uxor 
Dui Thom a H arderi K irstine T høgersdatter Rosenstand« begravet, »ætatu 
28Jahr«.4

Hvorledes forklarer m an da den ejendommelige spaltning i to hustruer? 
1675 blev den tyske præst til Nyhollænderby viet til jom fru Rosenstand, og 
året efter blev den tyske præst til Hollænderby viet til jom fru Rosenstand! 
Sikkert samme kirke og samme sted fest i hjem m et med samme gæster!
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Fig. 2.

Indførsel i S tore M agleby k irke
bog: begravelse 24. februar 1680 
»uxor Dui T hom a H arderi K irsti
ne T h ø g ersd a tte r R osenstand«.

Wandal
Thomas Harders »tredje hustru Anna M aria M andal« må muligvis tilskrive 
sin opståen den store lighed, der i datidens gotiske alfabet var mellem de to 
bogstaver M og W.

21. januar 1683 fik Hr. Thom as H arder Sognepræst til Hollænderbyen på 
Amager og Anna M aria W andal bryllupsbevilling.16

Statsbiblioteket i Århus h a re t  eksem plar a f H ostrup Schultz: Helsingørs 
Embeds- og Bestillingsmænd (1904). Heri har O tto  L. Sørensen indklæbet 
et blad med oplysninger om Harder-slægten. Han lader Jørgen H arder dø c. 
1670, gentager Wibergs oplysninger om Thom as Harders første hustruer, 
og gør 3. hustru til: Anna M aria Vandel fra Korsør, uden at angive sin kilde.

Slotspræsten på Antvorskov Predbjørn H ansen W andal (1635/1699) fik 
166617 bevilling til uden trolovelse og lysning at vies. Der er derfor den m u
lighed, at Anna M aria var en 16-årig da tte r a f denne præst, der 1684 blev 
sognepræst i Korsør og her fik 1 datter og 4 sønner, hvorfor m an m å for
mode, at ægteparret også havde faet børn i Slagelse.18 Predbjørn W. var søn 
af den senere biskop i Viborg og dattersøn af rådm and i O dense Johan  Bor- 
chardsen og Karen N ielsdatter Bager. Hans hustru  var M aren, da tte r af 
Hans M ortensen, skriver på Københavns klædekammer. (Wiberg).

O luf Nielsen oplyser: »1678 nævnes Peter d ’Ees, fransk Kok, der boede i 
Sofie Hans M ortensens Gaard på Amagertorv i S trand K varter«.19

Thom as H arder kan da have lært Anna M aria at kende under hendes be
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søg hos familien i København, enten m orm oderen, eller faderens fætter 
Hans Olufsen Bagger, der var blevet biskop i Sjælland og boede i Køben
havn, eller hos hendes kusine, biskop Hans W andals datter Dorothea Ca
thrine, der 1680 blev viet til Niels Enevoldsen Randulf, biskop i Bergen. 
Yderligere var der den m ulighed, at hun besøgte kusinen M aren H ansdatter 
W andal, der var gift med Jørgen Bøfeke, medlem af kræmmerkompagniet 
og senere rådm and, der boede på hjørnet af Købmagergade og Østergade.20

Slægtskabsbegrebet
Begrebet slægtskab havde på den tid langt større betydning end nu om dage. 
Et ægteskab mellem to, der var selv ret fjernt beslægtede kunne kræve en 
kongelig bevilling, f.eks. hvis de to var næstsøskendebørn.

Gældende arveregler gjorde det muligt at arve efter fjerne slægtninge, der 
døde uden livsarvinger eller testam ente. Jordegods m åtte ikke sælges til 
fremmede uden først at være tilbudt slægten. Der var tradition for, at ikke 
alene ejendom , men også em beder gik i arv, hvis der var en slægtning, der 
havde den nødvendige uddannelse. Blandt Thom as Finckes nærmeste efter
kommere og ægtefæller til disse er der 35, født før 1700, der blev professorer, 
7 af disse blev senere biskopper!

Endvidere udgjorde slægten, i videre betydning, datidens sociale sikker
hedsnet. Et eksempel herpå har m an iblandt efterkommerne af Christine 
M ortensdatter Leiel: Hendes d atter af andet ægteskab, Christiane Sophie 
Hanibaline Sporm and, gift med Arnoldus Christian Dyssel, havde sønnen 
Eiler C hristian Dyssel, født 1682, død 1729, der efterlod sig en lille søn, Jo 
han Arendt Dyssel, født 1726.21 Den lille dreng blev optaget i familien hos 
Johannes C hristophersen Friedenreich (1699-1759) gift med Maren 
Goische (1700-1780), datter af Peder Henriksen Goische (1670-1722) og 
Bodil M argrethe Rosenstand (1681-1773), der var datter af Christine M or
tensdatter Leiels søn af første ægteskab, ritm ester Peder Rosenstand, der 
06.05.1679 var blevet gift med Karen M atth iasdatter Foss. Johan  Arendt 
Dyssel kom således til at vokse op sam m en med ægteparret Friedenreichs 3 
sønner og 5 døtre, hvis tipoldem or var plejebroderens oldemor!

Jørgen Harders efterkommere
J.B .H .s oversigt over Jørgen H arders efterkommere kan suppleres med 
yderligere: M eiland H arder blev 13. maj 1679 i Aalborg viet til Karen Lucas- 
datter, født i København 1653, m edens faderen L. Hansen var renteskriver. 
Han blev i 1675 tolder i Aalborg. Æ gteparret fik 6 børn, så også i Aalborg tri
vedes H arderne22

løvrigt fremgår det af kirkebogen for Store Magleby på Amager, at Jørgen 
H arder fik døbt følgende børn der: 03.04.1642 M agdalena, 08.04.1645 Tho
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mas, 29.09.1646 Georgius, 22.09.1648 Dorothea, 11.12.1650 Elisabeth, 
09.11.1653 Meiland.

Der er derefter en lakune i kirkebogen, frem til udgangen a f 1658, men 
21.09.1665 døbtes M anasse, og samme dag blev hans m oder begravet.

Efter det nye ægteskab fik Jørgen H arder 02.06.1671 døbt sønnen The- 
odorus. Thom as H arder fik døbt følgende børn efter samme kirkebog: 
05.12.1677 Dorothea, 19.12.1678 M aria, 24.02.1680 Christina, og samme 
dag blev hendes m oder begravet. Efter nyt ægteskab fik Thom as H arder 
døbt: 30.11.1684 Jørgen, 17.11.1686 Lam bert, og 23.01.1689 Arnoldus, der 
sandsynligvis er opkaldt efter Arnold Dyssel. Lam bert er den eneste, for 
hvem fødselsdagen er angivet: M ortensdag.

Christine Leiels barnebarn Ingeborg Dorothea Dyssel ægtede hendes 
brorsøn, den i 1720 adlede kancelliråd M orten Christensen Lelius, der så 
blev onkel til Johan Arendt Dyssel og var fæ tter til dennes plejesøskendes 
oldefar!21

Ligesom Gerhard Ouw, Thom as Fincke og Thom as H arder havde Pred- 
bjørn W andal aner blandt Flensborgs borgm ester- og rådm andskreds.

Hans mormor, Karen Bagers, m orm or Cathrine var født i Flensborg 
29.11.1535 som datter af borgm ester Carsten Rickertsen (død 1546) og M a
ria Freese. C athrine blev 27.07.1550 trolovet med Knud Jørgensen Seeblad, 
født 18.10.1512 og død 20.10.1580, købm and i Odense, hvis far kom fra 
Eiderstedt.23-26

Når jeg  lægger brikkerne til puslespillet om mine slægtninge i præ stegår
den på Amager sammen, får jeg  de to viste tavler. Den ene går ud fra sogne
præsten G erhard Ouw, den anden fra Christine M ortensdatter Leiel og hen
des to ægtemænd, som de centrale figurer.

Billedet afviger noget fra det, som J.B .H . kom frem til, men dets kvalitet 
afhænger naturligvis af de anvendte brikkers og af min lægning af dem. De 
gamle sagde, at det er menneskeligt at fejle, men djævelsk at fastholde fej
len. Jeg  vil derfor være meget taknem lig for at m odtage yderligere oplysnin
ger, der kan forbedre det foreløbige billede af Harder-fam ilien og dens 
slægtninge.

Noter
1. Ja n  Bak H arder (1951-1987): M agister 

Jø rgen  H arder. P ersonalh isto risk  T id s
skrift 1981, side 47-60. N år H ard er i 
de tte  arbejde angiver: at O tto  S. B renner 
»er hvad oplysninger ang år ikke a ltid  p å 
lidelig«, kan han gøre selskab m ed an-

dre, der m ed god g rund  klager over 
den n e  »genealog«s falske op lysninger, 
se f.eks. A lbert A. P an ten  i R uth  Sie
verts: S ieverts-Fam ilien  in E idersted t, 
B redsted t 1981 side 51 om  en B rennersk 
stam tavle: »dass d iese in w esentlichen
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G liedern  falch war.« O m  S. O . B renners 
S tam tavle over Fam ilien W engel, 1927: 
T o b ak ssp in d er H ans Jø rg en  W engel er i 
d enne udsty re t m ed en dansk  far og far
far. O m  den  sidste  skriver han: O m  h u 
s tru en  vides in tet. H u stru en s skifte op 
lyser dog, a t h u n  e r  død hos sin  søster 
å re t efter m anden , og d er oplyses in tet i 
skiftet om  børn! Je g  dele r derfor J.B .H .s 
skepsis overfor a rb e jd er fra de t B renner- 
ske P ersonalh isto risk  In stitu t. D ata  d e r
fra b ø r kon tro lleres , inden  m an bygger 
en stam tav le  på  dem!

2. O . H. M oller: H isto rische N achrich t von 
d er K irche zu St. Jo h a n n is  in F lensburg  
wie auch  von d e r  P asto ribus. F lensborg  
1762. Side 24-26.

3. Sam m e: H isto rische N achrich t von der 
K irche zu St. Jo h a n n is  in F lensburg  wie 
auch von den  D iaconis. F lensborg  1763, 
side 7, no te  12.

4. E rh. Q u istgaard : P ræ steh u stru e r, der 
m angler hos W iberg (m ed T illæ g m ed 
T ilfø je lser og R ette lser, K bh. 1936). Se 
d esuden  illu stra tio n  Fig. 2.

5. M oller (1762) p. 24 og (1763) p. 4—7.
6. S tam tafe l d e r  Fam ilie O uw  in F lens

burg. F indes i S tad tarch iv , R a thaus, 
F lensborg.

7. S. W. W iberg: A lm indelig  D ansk Præ- 
s teh isto rie . Bd. I, side 156.

8. V or F re lser sogns kirkebog.
9. Se illu stra tio n  Fig. 1.

10. O lu f  N ielsen: K jøbenhavns H isto rie  og 
Beskrivelse III, 1881, side 201-208.

11. C h ris to p h e r G iessing’s Jube l-L æ rere , 
2,2 side 332-333.

12. H ara ld  H olck i P ersonalh ist. T idsskr. 
1958, side 129-160.

13. H. E hrencron-M iiller: D ansk Forfatter- 
lexikon B ind 9, S upp lem en t I, side 359.

14. C. Søltoft angiver b ry llupsdatoen  
06.05.1679 i: P aludan  M üller, Kbh. 
1895.

15. Da b o rgm ester C h ris tian  S porm and  i 
1688 skødede herreg ård en  H essel til svi-

g erd a tte re n  »M adam e K aren Foss, af- 
gangne Peder R osenstands« , blev skødet 
30. m aj underskrevet a f  C hr. Sporm and, 
hans søn T h ø g er Sporm and og sviger
sønnen , den  senere am tm and , A rnoldus 
C hris tian  Dyssel. Se ref. 12 side 131 og 
138. K aren  Foss’ stedm or, M argrethe 
A x eldatter A and, havde skiftet m ed b i
skoppens børn.

Biskop B ircherod fo rtæ ller i sin dag
bog, at gården  b ræ ndte  9.12.1702. K aren 
Foss lod da  de nuvæ rende b ind ings
væ rksbygninger opføre, D anm arks ene
ste strå tæ k te  herregård , nu m useum .

B ircherods Dagbog, udgivet a f  Mol- 
beck 1846.

16. D ansk K ancelli C 6 S jæ llandske Registre 
1683 side 2.

17. P ersonalh isto risk  T idsskrift 1911 side 
270.

18. U n d er p ræ ste tiden  på  A ntvorskov fødtes 
så ledes d a tte ren  M arie E lisabeth  ca. 
1676 (død 1763). H un blev gift m ed rek
toren  i K orsør A nders Skiødt, der var 
rek to r 1698-1706, da han blev sogne
kapellan  i Nyborg. I K orsør Fik rektor- 
p arre t sønnen  P redbjørn , d er blev kapel
lan ved Frue Kirke i K øbenhavn.

19. O lu f N ielsen: K jøbenhavns H istorie og 
Beskrivelse V side 324.

20. Sam m e bind V side 451.
21. L. W. Dyssel og V agn Dyssel: Slægten 

Dyssel. K øbenhavn 1951, side 31.
22. (T auber og) A. H. N ielsen: Em beds- og 

B estillingsm æ nd i A alborg, Aalborg 
1879-1880, side 222.

23. Aage Bonde og Jo h a n  H vidtfeldt: Borg
m estre , R ådm æ nd, Byfogeder og Byskri
vere i F lensborg  1550-1848. T ønder 
1961.

24. P ersonalh isto risk  T idsskrift 1909 side 
19 fF., ved A. T hiset.

25. D ansk A dels A arbog 1913 side 448 ff.
26. Svend L arsen: S tud ier over det fynske 

R ådsaristok ra ti i det 17de Å rhundrede 
II. O dense  1965.

Jø rg en  W angel, m ag. sc ien t., M osevang 29, U lkebøl, 6400 Sønderborg .



Gerhard Ouw (1561-1634) ~  1590 Magdalene Schwelundt

Maria O uw ~ 1616 Thomas Lundius

Dorthea Lunde (1623-1665) — Jørgen Harder (c. 1608-1682)
____________________________________l_________________________________
Thomas Harder (1646-1691) — 1676 Kirstine Rosenstand

j_________________________________________________________
Anna Ouw — Peter Frantzen Møller (-1653)

Peder Møller (1642-1697) — 1675 Ingeborg Rosenstand

Hans Willumsen 
— Ingeborg Leiel 
hun 2° Mathias Hansen (-1628)

Kirsten Hansdatter 
— Morten Madsen (-1643)

Christine Leiel Christen Leiel
— 1642 Thøger Pedersen (1609-51) ~  Kirsten Laursdtr.
2° — Christen Spormand

Peder Rosenstand Morten Rosenstand 
— Karen Foss

Bodil Margrethe Rosenstand 
— Peder Henriksen Goische

J_______________
Kirsten Rosenstand 
— 1676 Thomas 
Harder 2° -  1683 
Anna Maria Wandal

Ingeborg Rosenstand Christiane Sophie Thøger Spormand 
— 1675 Peder Møller Hanibaline Spormand 
(1642-97) — Arnold Chr. Dyssel

________________________ I_________________________  ___________ ____________
Eiler Chr. Dyssel Ingeborg Dorthea — Morten Christensen
— Kirsten Mejer Gerade Dyssel Lelius

Maren Goische 
—Johs. C. Friedenreich
_______ I_______  _________ ___________
3 sønner, 5 døtre Johan Arendt Dyssel ho

oa
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DIS - Databehandling i Slægtsforskning
Som det vil være flere a f vore m edlem m er bekendt, er der oprettet en afde
ling af sam fundet, kaldet Databehandling i Slægtsforskning, DIS. Det 
koster indtil videre ikke ekstra at være medlem i denne afdeling.

Indm eldelse sker via sekretæren, Finn Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 
København NV. Afdelingens hovedformål må siges at være at udbrede 
kendskabet til EDB som værktøj i forbindelse med slægtsforskning, bl.a. gen
nem inform ation, undervisning og udveksling af erfaringer. Yderligere op
lysninger fås gennem afdelingens blad, som tilsendes DIS’ medlemmer.
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Orientering

Generalforsamlingen 1987
Torsdag den 30. april 1987 kl. 19.30 afholdt Sam fundet for dansk genealogi 
og Personalhistorie ordinær generalforsam ling i Rigsarkivets Søjlesal med 
følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent, 2) Bestyrelsens beretning, 3) Regn
skab og fastsættelse af kontingent, 4) Valg og 5) Everntuelt.

Form anden Hans H. Worsøe bød velkommen og foreslog på bestyrelsens 
vegne direktør, landsretssagfører Eskild Friehling som dirigent. Denne blev 
valgt uden m odkandidater.

Efter at dirigenten havde konstateret generalforsam lingen for lovlig af
lagde formanden Hans H. Worsøe bestyrelsens beretning for 1986 som føl
ger:

Styrelsens beretning
Blandt de aktiv ite ter, d e r er foregået i Sam fundet for dansk  genealogi og P ersonalh isto rie  i sidste  
b ere tn ingsår er pub likationsv irksom heden  uden  tvivl den , vore m ed lem m er h a r  lagt m est m ærke 
til. Først og frem m est er P ersonalh isto risk  T idsskrift udkom m et p lanm æ ssig t m ed et forårshæ fte 
og et efterårshæ fte, hvor d er h ar væ ret b rag t a rtik le r a f  v id t forskellig  a rt, m en a ltid  -  e fter vor 
m ening -  a f  god kvalitet. Serien m ed kendte danskeres ane tav le r er fo rtsa t, og d er e r  nu e fte rh å n 
den b rag t så m ange, a t d e r kan ses visse m ønstre . I anetav len  for kon treadm ira l T . V. G arde , i det 
netop  udkom ne hæfte, gøres så ledes i in d ledn ingen  opm æ rksom  på, a t han  gennem  en a f  de så
kaldte »stæ rke aner« V ibeke M argre the  W elding, h ar fælles an e r  m ed to a f  de  tid ligere b eh an d 
lede p ro b an d er Agnes H enningsen  og K aren  Blixen fo ruden  N. F. S. G rundtv ig , H enrik  Steffens 
og H erm an  Bang. O g je g  e r  ikke i tvivl om , at d e r nok skal være nogen  tils ted e  h er b lan d t vore 
m edlem m er, d er vil slu tte  sig til selskabet! Vi h a r  også lagt vægt på, a t hver årgang  gerne skal 
indeholde vejledende artik le r, d e r su p p le re r de t m an  kunne kalde de genealogiske læ rebøger. Et 
frem ragende eksem pel herp å  e r  H ans C h ris tian  W olters artike l om  H æ rens reg istrering  a f  u d 
skrevne og hvervede so lda te r. E ndelig  skal je g  nævne boganm eldelserne  og den  nu fo rhåben tlig  
faste rubrik  »De sta tslige arkivers p ub likationer, en oversigt«, som  giver en m eget ny ttig  o rien te 
ring  og som  tjener som  en slags løbende supp lem en t til G rethe  Ilsøes sto re  arkivbibliografi. Af 
økonom iske g runde h ar vi nu  en tre re t m ed O dense  U niversite tsfo rlag  om  trykn ing  a f  tidsskrifte t. 
H erved kunne vi opn å  en så s to r bespare lse , a t vi kunne lade dem  sørge for ud sendelsen  sam tid ig . 
Vi skulle herm ed  have k laret de t p rob lem , som  Slæ gtsh isto risk  Foren ing  for Fyn gennem  de sidste  
fem å r  h a r  løst for os ved gratis a t sørge for p akn ing  og e tik e tte rin g  a f  tid ssk rifte t. Vi vil gerne be
nytte  lejligheden til en h jertelig  tak , som  je g  b ed er d enne forenings fo rm and  fru Lise L und  tage 
m ed hjem  til Fyn ledsaget a f  et m ere konkret v idnesbyrd  om  vor taknem m elighed . T akket være 
sparsom m elighed og tilskud  fra S ta tens h um an istiske  fo rskn ingsråd , tip sm id le rn e  og Alfred 
G oods personalh isto riske  fond e r  d e t lykkedes os at a fslu tte  regnskabe t for 1986 m ed et positiv t
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d riftre su lta t. D et be tyder m eget for os, a t vi herm ed  ser m uligheden  rykke næ rm ere for virkelig
gørelsen  a f  de  sidste  års ønskedrøm : udgivelsen  a f  en afløser for F ab ritiu s og H atts håndbog  i 
S læ gtsforskning. Et redak tionsudvalg , hvis fo rm and  er K nud  P range, h ar arbejdet videre m ed sa
gen, og det e r  nu  kom m et så lang t, a t a lle ophavsm æ ssige re ttigh ed sp ro b lem er skulle være løst, 
og d e r  e r  lag t en d isposition  for bogen. T il e t m øde i begyndelsen  a f  m aj skal d er udarbejdes de 
første  d isp o sitio n er til en k e ltk ap itle r og dere fte r skulle d e t helt konkrete arbejde m ed bogen 
kunne tage form.

A f allerede  udkom ne pub lik a tio n er skal je g  nævne, a t æ g teparre t B erna o g jø rg en  M øller H olst 
på  m eget favorable b etingelse r h a r  stille t deres sto re  m anusk rip t Rødovre kirkebog 1682-1814 til 
vor d isposition . D a d er var ta le  om  et sæ rdeles kvalificeret a rbejde  og udgivelsen er til nytte for 
m ange slæ gtsforskere, sagde vi ja - ta k  til sa m arbejdet og kort før ju l 1986 udkom  bogen. Je g  vil 
gerne b en y tte  le jligheden  på  besty relsens vegne a t takke hr. og fru M øller H olst for deres tilbud 
og for d e t behagelige sam arbejde . Vi h a r  væ ret glade for a t kunne ind lem m e bogen b land t vore 
skrifter.

H vem  Forsker H vad er udkom m et p lanm æ ssig t i sam arbejde  m ed Sam m enslu tn ingen  af 
S læ gtsh isto riske foreninger. Vi m ener, a t b ladet h a r  fundet sin op tim ale  form , m en kredse inden
for SSF ønsker a t udvide d e t m ed en årlig  bibliografi over såvel slæ gtsh isto risk  som  lokalhistorisk 
litte ra tu r . E fter vor opfa tte lse  vil, isæ r vel nok den lokalh isto riske li tte ra tu r  så let kunne findes i 
an d re  trykte  fo rtegnelser, a t d e t ville være en fordyrelse a fb la d e t a t trykke disse lister her. Sagen 
blev d rø fte t på  SSFs å rsm øde den  25. april i F redericia , hvor je g  var tilstede  og skal nu op i redak
tionsudvalget.

F o rho lde t m ellem  d a tab eh an d lin g  og slæ gtsforskning e r  ved a t træ nge sig på, og givet e r  det, 
a t p rob lem stillingen  her vil være ak tuel for alle vordende slæ gtsforskere. O gså m ange m ere er
farne vil nok kunne se deres fordel i a t indkode allerede fundne op lysn inger på EDB, selvom  det 
for de m est v iderekom ne vil betyde  lang  tids arbejde . Som det frem går a f  bere tn ingen  i sidste 
hæ fte a f  tid ssk rifte t de ltog  sam fundets red ak tø r Poul S teen i et nord isk  sym posium  for EDB i 
slæ gtsforskningen i Sånga Såby ved S tockholm  m ed godt udbytte . Vi ag te r a t følge sagen op ved 
a t s ta rte  en sæ rlig  sek tion  i Sam fundet ka ldet »D atabehand ling  i S læ gtsforskning »(DIS)« med 
stiften d e  m øde p å  landsark ivet på  Jag tvej d. 21. m aj. Indbydelse hertil blev u d sen d t sam m en med 
tid ssk rifte ts forårshæ fte , og d er h ar ind til nu m eld t sig 65 in teresserede. T ilm eld inger m odtages 
også i aften.

M edens vi e r ved det nord iske sam arbejde  kan d e t oplyses, a t vor sekretæ r, F inn A ndersen, i 
O slo  h a r  d e ltag e t i et fo rberedende m øde om  afholdelse  a f  D en an den  nord iske Slægtsforskerkon
ference. E fter p lan en  skal den n e  finde sted  i O slo  e ller næ rm este  om egn 27.-29.5. 1988. N ærm ere 
op lysn inger vil frem kom m e i efterå rshæ fte t. Fæ llestem a skal være fly tn inger inden  for N orden. 
Den næ ste  in te rn a tio n a le  kongres vil finde sted  i Innsbruck  5 .-10 .9 . 1988.

En række fo ren inger h ar i de seneste  å r  kunnet k onsta te re , a t d e r  skal gøres en aktiv indsa ts for 
a t holde m ed lem sta lle t. O gså vi h a r  m å tte t konsta te re  en m indre  tilbagegang, m en har beslu tte t 
a t im ødegå den n e  ved a t ivæ rksæ tte en kam pagne for P ersonalh isto risk  T idsskrift. D ette sker gen
nem  u dsendelse  a f  varierende foldere til bes tem te  m ålgrupper. T il denne kam pagne h ar vi m od
taget tilskud  fra C arlsen-L anges legatstifte lse , som  vi gerne vil takke for denne »hjælp til selv
hjæ lp«. D et er for tid lig t a t sige noget om  m edlem stilgang  en d n u , m en kam pagnen  h ar også virket 
som  sa lgsfrem stød  for vore p u b lik a tio n er og de æ ldre årgange a f  æ ldre tidsskrifter. D et h ar fri
g jo rt noget a f  den  kap ita l, d e r  ligger b u n d e t i æ ldre hæ fter, m en desvæ rre h ar de t også betydet, 
a t nogle a f  de seneste  årgange ikke læ ngere kan leveres kom plette  f.eks. til ny indm eld te  m edlem 
m er og nye bib lio teker.

Som afslu tn in g  vil je g  gerne b ringe en tak  for god t sam arbejde. D et gæ lder SSF, de t gæ lder for
fa tte rn e  til a rtik le r og an d re  pu b lik a tio n er og det gæ lder dem , vi h a r  væ ret i forbindelse m ed under 
fo rberedelserne  til den  nye »F abritiu s og H att« . En tak  til revisorerne og naturligvis til m edlem 
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m erne, både dem  d er er m ødt op i aften  og dem , som  læser b ere tn ingen  i P ersonalh isto risk  T id s
skrift. S lu ttelig  tak  til R igsarkivet, fordi vi a tte r  i å r  h ar m å tte t holde vor genera lfo rsam ling  i d e tte  
sm ukke lokale. H er h ar en a f  de personer, som  uden tvivl vil blive en a f  hovedpersonerne  i de t m ed 
spæ nding im ødesete  efterfø lgende foredrag , fæ rdedes hyppig t, n å r han  skulle pleje sine litte ræ re  
in teresser, idet lokalet tid ligere var en del a f  d e t kongelige bib lio tek . Je g  håber, a t den  h istoriske 
atm osfæ re vil virke in sp irerende, således at vi kan få en god og saglig d iskussion  efte r foredraget.

Beretningen stilledes til debat, men ingen ønskede ordet, hvorefter beret
ningen godkendtes. Herefter fremlagde kassereren Lise Lund regnskab, 
som også um iddelbart godkendtes. K ontingent fastsattes til uæ ndret 110,- 
kr. årligt. Samtlige valg var genvalg og ingen ønskede ordet under Eventu
elt. Generalforsamlingen sluttede 19.55.

Efter generalforsamlingen talte rek to rjens Jørgensen, Slagelse Gym nasi
um, om H. C. Andersens herkomst. Rektor Jens Jørgensen fortalte indled
ningsvis, at det i grunden beroede på en m isforståelse, at hans arbejdshypo
teser, der i korthed går ud på at H. C. Andersen er søn af den senere Chr. 
VIII, var kommet til pressens kendskab så tidligt, som tilfældet havde været, 
idet han jo  fortsat m åtte hævde, at hans synspunkter på H. C. Andersens 
herkomst alene var arbejdshypoteser. Rektor Jens Jørgensen fortalte deref
ter levende og morsomt om H. C. Andersens herkomst, et foredrag der uden 
tvivl ville have givet anledning til mange indlæg fra tilhørerne, men det til
lod rektor Jens Jørgensens tid desværre ikke. Derimod tilbød han venligt at 
komme igen til næste års generalforsamling. Det vil tilhørerne uden tvivl 
være interesseret i, men man må i så fald håbe, at der til da foreligger en of
fentliggjort afhandling om em net fra rektor Jens Jørgensens side, hvilket vil 
give tilhørerne mulighed for at fastholde sam m enhængen i de mange frem
satte arbejdshypoteser.

Finn Andersen
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Bogauktion
Som det vil være m edlem m erne bekendt, har Sam fundet for dansk genea
logi og Personalhistorie m odtaget en boggave fra boet efter Inge Carlsen. 
Denne bogsam ling tilbydes herm ed m edlem m erne efter auktionsprincip
pet.

Bindende bud, m indst på den anførte m inim um spris skal være redak
tionen i hænde senest den 15. decem ber 1987 med m orgenposten for at del
tage i auktionen (send hellere med det samme). Bøgerne vil blive solgt til 
højeste bud og sendt ud i jan u a r 1988. Redaktionens adresse er c/o Poul 
Steen, Rudersdalsvej 52, 2840 Holte.

1. 233 d anske  b o rg e rh u se /a f  A llan T ønnesen . -  K bh. 1979. -  218 sider. (M inim um spris 50 kr.)
2. 400 danske  landsbyk irker/m ed  fo tografier og kort ind ledn ing  og udvalg ved Jo h a n  Exner. -  

K bh. 1968. -  143 sider, kort. (M in im um spris 50 kr.)
3. A lm indelig  dansk  p ræ steh is to rie /u d g . a f  S. V. W iberg. -  bd. I-IV . (M inim um spris 250 kr.)
4. A rkivhåndbog  N ørrejy lland : H åndbog  for slæ gts- og lokalh istoriske undersøgelser ved lands

arkivet for N ørrejy lland  i V iborg. -  K bh. 1980. -  241 sider. (M in im um spris 50 kr.)
5. B irketing  i GI. K øbenhavns A m t 1521—1965 /af Axel H. Pedersen . -  K bh. 1968. -  400 sider. 

(M in im um spris 50 kr.)
6. Bogen om  H. C. H ansen /V iggo  K am pm ann o g ju l . B om holt. -  K bh. 1960. -  277 sider. (M ini

m um spris 50 kr.)
7. Bogen om personnavne: o p rindelse , h isto rie , b ru g /a f  G eorg  S øndergaard . -  Kbh. 1979 .-337  

sider. (M in im um spris 50 kr.)
8. Bolle L uxdorph . Sæ rtryk a f  P ersonalh isto risk  tid ssk rift/G ustav  Ludvig W ad. -  Kbh. 1880. -  

20 sider. (M in im um spris 25 kr.)
9. B orgm ester N iels Jaco b sen s s tam bog /A lbert F abritius . -  K bh. 1966. (M inim um spris 50 kr.)

10. B randen i K iøbenhavn  d. 5 -6  og 7. luny  1795. -  K bh. 1977.(M inim um spris 10 kr.)
11. C a len d er for A arene fra 601 til 2200 efter C hristi Fødsel. K øbenhavn 1868. -  G enoptryk 

1964./R . W. B auer. (M in im um spris 50 kr.)
12. En c h r is tia n itte r  før C hristian ia . E t nosta lg isk  m øde m ed det gam le C h ristianhavn /V . R auer 

B ergstrøm . -  K bh. 1981. -  183 sider. (M in im um spris 25 kr.)
13. C hristian sh av n . S tre jftog  i C h ris tian  IV ’s by ./S teffen  L invald. I: neden  vandet. - K b h . 1948, 

II: oven vandet. -  K bh. 1949. (M in im um spris 100 kr.)
14. C hris tian s K irke gennem  200 år. 1759-1959. -  Kbh. 1959. -  243 sider. (M inim um spris 50 kr.)
15. D anm arks folke sagn. l- I I I ./J u s t M ath ias T hie le . -  K bh. 1968. (M in im um spris 150 kr.)
16. D anm arks konger og d ro n n in g er/K ay  N ie ls e n .-K b h . 1 9 8 0 .-9 6  sider. (M inim um spris 50 kr.)
17. D ansk navneskik. B etæ nkning afgiven a f  den  a f  ju s titsm in is te rie t d. 4. maj 1898 nedsatte  

k o m m ission /F rederik  N ielsen  m.fl. -  K bh. 1899. -  169 sider. (M inim um spris 50 kr.)
18. D en D anske A tlas. T om u s I-V II/E rik  P o n topp idan . -  K bh. 1969-72. (M inim um spris 750 kr.)
19. D en D anske A tlas og V æ rkets T ilb livelsesh isto rie ./S vend  C edergreen. -  1969. -  51 sider. 

(M in im um spris 25 kr.)
20. D anske kancelli og de derm ed  beslæ gtede in stitu tio n e r./B jø m  K ornerup . -  2. udg., Kbh. 

1943. -  179 sider. (M in im um spris 50 kr.)
21. D ødsfald i D anm ark  1761-90. bd. 1, bd. 2: 100 års dødsfald  (1791-1890)/(sam l.) V. R ichter. 

(M in im um spris 100 kr.)
22. D ødsfald i D anm ark  i aa rene  1968-1972. T illæ g til P ersonalh isto risk  T idssk rift/N ie ls Friis. -  

K bh. 1970-74. -  45 sider. (M in im um spris 25 kr.)
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23. Frederiksberggade. H use og m ennesk er./C h arles  H augbøll. -  K bh. 1964. -  92 sider. (M ini
m um spris 25 kr.)

24. G am m el Torv i S lagelse/H . K. N ielsen . -  S lagelse 1980. -  40 sider. (M in im um spris 25 kr.)
25. G otisk skrift. V ejledning i læ sning a f  k ilder til slæ gtsforskn ing /A nna E lise M øldrup . -  K bh. 

1963. (M inim um spris 25 kr.)
26. H afnia H od ie rn a /L au rid s de T h u rah . -  K bh. 1967. -  370 sider. (M in im um spris 150 kr.)
27. H elligaandskirken i K øbenhavn. E t h isto risk  tilbageb lik /B jørn  K ornerup . -  K bh. 1940. -  321 

sider. (M inim um spris 50 kr.)
28. H elsingørs bom æ rker/A llan  T ønn esen . -  K bh. 1968. -  156 sider. (M in im um spris 50 kr.)
29. H erlufsholm  stiftelses arkiv. R eg istra tu r/L an d sark iv e t for S jæ lland 1979. -  175 sider. (M ini

m um spris 50 kr.)
30. H istorisk  sam fund for Præ stø  A m t. Å rbog 1959. Særtryk. -  s. 220-265. (M in im um spris 25 kr.)
31. H ofm arskal u n d er tvende konger: C arl Ludvig Løvenskiold. 1822-1898/H edegaard , E. O . A.

-  K bh. 1977. -  157 sider. (M in im um spris 50 kr.)
32. Hvem  forsker hvad. 1972-78. 1984-85. (M in im um spris 50 kr.)
33. H vordan ben y tte r m an kilderne i rigsarkivet til belysn ing  a f  e jendom sh isto rie  på  lan d e t. -  

Rigsarkivet 1 9 8 1 .-2 0  sider. (M in im um spris 25 kr.)
34. H åndbog  i slæ gtsforskning/A lbert F ab ritiu s og H ara ld  H att. -  3. udg. -  K bh. 1963. -  277 si

der. (M inim um spris 50 kr.)
35. Jo rd d ro t og offentlig  ad m in istra to r. G odsejersty re t inden fo r ska tte - og udskrivningsvæ senet 

id e t  18. å rhu n d red e /B irg it L øgstrup . -  R igsarkivet 1 9 8 3 .-4 7 9  sider. (M in im um spris 100 kr.)
36. K atalog  over Det kongelige B iblioteks haan d sk rifte r ved rø rende d ansk  p erso n a lh is to rie ./C . 

B ehrend. -  K bh. 1927. -  117 sider. (M in im um spris 50 kr.)
37. K atalog  over Det kongelige B iblioteks haan d sk rifte r ved rø rende d ansk  p e rso n a lh is to rie ./C . 

B ehrend. -  K bh. 1925. -  171 sider. (M in im um spris 50 kr.)
38. K atalog  over G enealogisk  Sam ling. F rederiksberg  kom m unebib lio teker. F rederiksberg  1944. 

- 9 8  sider. (M in im um spris 25 kr.)
39. K atalog  over G enealogisk  Sam ling. F rederiksberg  kom m unebib lio teker. T illæ g, l .a p r .  1944— 

31. dec. 1950. -  F rederiksberg  1951. -  52 sider. (M in im um spris 25 kr.)
40. K atalog  over un iversite tsb ib lio tekets h aandsk rifter./A lfr. K rarup . -  1. del, K bh. 1929. -  2. 

del, K bh. 1935. (M in im um spris 50 kr.)
41. K lassifika tionsrapport./R igsark ivet, 2. afd. -  u.å. -  29 sider. (M in im um spris 25 kr.)
42. K ort over K jøbenhavn. 1886. K jøbenhavns lokale k o m m u n ik a tio n e r.-K b h . 1 9 7 5 .-2 6  sid e r./ 

H . W aagensen. (M in im um spris 50 kr.)
43. K o rtreg istran t over S torstrøm s A m t ind til om kring  1900. M a trike lark ivet/D orthe  Falcon 

M øller. -  N ykøbing F. 1983. -  119 s. (M in im um spris 25 kr.)
44. K øbenhavns E jendom m e 1377-1728: oversigt over skøder og ad k o m ste r/H . V. R am sing 

(udg.). -  bd. 1-VIII (-^ V II). -  K bh. 1943-62. (M in im um spris 500 kr.)
45. K øbenhavns stadsarkiv: oversigt og vejledning. T illæ g til h isto riske  m eddele lser om  K øben

havn. -  K bh. 1974. -  98 sider. (M in im um spris 75 kr.)
46. Landsarkivet for Sjæ lland, L o lland-F alster og B ornholm  og h jæ lpem id lerne  til d e ts  b en y tte l

se ./H ara ld  Jø rgen sen . -  K bh. 1966. (M in im um spris 50 kr.)
47. L id t om M ajbølle by og sogn/R . K. N ielsen. -  1966. -  18 sider. (M in im um spris 10 kr.)
48. D et lille m ilieu/L . E. G rand jean . -  K bh. 1954. -  155 sider. (M in im um spris 25 kr.)
49. L uxdorphs dagbøger: in d eho ldende b id rag  til d e t a tten d e  årh . sta ts -, ku ltu r- og personalh i- 

s to rie ./E iler N y s trø m .-b d . 1:3 hefter, bd. 2:2 h e f te r .-K b h . 1915-28. (M in im um spris 50kr.)
50. M inder om den  Store Ildeb rand  1728/Peter L in d e .-K b h . 1 9 2 8 .-7 7  s. (M in im um spris 25 kr.)
51. Personale i R igsarkivet og L andsarkiverne. Ja n u a r  1980/M agda D algård . -  R igsarkivet 1980.

-  133 sider. (M inim um spris 25 kr.)
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52. P ersonalh isto risk  tidsskrift 1966-1985, +  indholdsfortegnelse  1880-1965, 1973-1978. (M ini
m um spris 400 kr.)

53. P ersonalh isto riske  k ilder for Skåne, H alland  og B lekinge/S . O tto  B renner. -  K bh. 1977. -  88 
sider. (M in im um spris 25 kr.)

54. R eg is tra tu r over D anica film. Public R ecord  Office, L ondon , arkiv nr. 600. -  K bh. 1966. 
(M in im um spris 50 kr.)

55. R ulla  over b efå lskårem a vid Sveriges arm é och flo tta  1755/av U lla Jo h a n so n . -  Stokholm  
1976. -  192 sider. (M in im um spris 50 kr.)

56. R igsarkivet og h jæ lpem id lerne  til de ts beny ttelse . I: bd. 1+ 2 ./W ilhelm  von Rosen (red.). -  
K bh. 1983. (M in im um spris 100 kr.)

57. Saxo D anm arks Riges K rønike. Bd. 1-3. -  2. udg. -  (K bh.) 1970. (M inim um spris 100 kr.)
58. Slæ gten K ann  i D anm ark. 2. udg. -  o m fattende sam tlige kendte efterkom m ere i D anm ark a f  

F rederik  K ann  (1769—1839) og h u stru  M arie N ie lsd a tte r (1766-1835)./A . K ann R asm ussen 
& B. H v idberg-H ansen . -  K bh. 1980. -  360 sider. (M in im um spris 50 kr.)

59. S læ gtshistorie: en ve jledn ing ./W orsøe , H ans. D .H .F .’s håndbøger. -  K bh. 1973. -  103 sider. 
(M in im um spris 25 kr.)

60. S læ gtsh isto rie  i S øndetjy lland  -  en  v ejledn ing /H ans H. W orsøe. -  Å benrå 1983. -  127 sider. 
(M in im um spris 25 kr.)

61. S læ gtsh isto rie  i Sønderjy lland  -  en vejledning. T eksth æ fte /H an s H. W orsøe. -  1983. (M ini
m um spris 5 kr.)

62. S tam tavle  over Fam ilien  K oefoed A. & B ./Ju lius B idstrup , sam let og udgivet 1886-1887. -  
K bh. 1976. -  124 sider. (M in im um spris 50 kr.)

63. T ra p  D anm ark . -  5. udg. -  III, 3 Sorø am t, IV, 1 Præ stø  am t, IV, 3 M aribo am t. -  1955. (M ini
m um spris 100 kr.)

64. T rin ita tis  K irke 1637-1937. E t m indesk rift/F r. W eilbach. -  K bh. 1937. -  32 sider. (M ini
m um spris 25 kr.)

65. V or F re lser K irk e /a f sognets og kirkens h isto rie . -  K bh. 1 9 4 6 .-  130 sider. (M inim um spris 50 
kr.)

66. Æ ldste  danske  Koge Bog. P ren te t i K iøbenhavn 1616. -  Å rhus 1966. (M inim um spris 25 kr.)
67. Å rbog for h isto risk  sam fund  for Sorø am t 1973. -  164 sider. (M in im um spris 25 kr.)
68. Å rhus dom kirk e /G re th e  Foss. -  Å rhus 1968. -  90 sider. (M in im um spris 25 kr.)
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Anmeldelser

Degnens interessante aner
I »Slagten Yde. -  Jens Jensen Yde (1809-1886), ejer a f  Ydesminde og Kirkegaard i Hundborg sogn, hans forslagt 
og efterkommere med bidrag til slagterne Yde, Kirk, Fink og andre thyboslagters historie«, 436 side r +  flere 
upag. p o rtræ tsek tioner +  2 oversig tstavler, fo rm at A4, ud en  år, udg. a f  S læ gtsarkivet, V iborg, 
bringes på siderne 277^125 en a f  genealog Anton Blaabjerg udarbejdet anetavle for sognedegn i Hundborg- 

Jannerup, Jens Madsen Yde (1775-1835), som  m å have in teresse  for m ange a f  d e tte  tidsskrifts læsere. 
I flere år h ar Pers.T . offentliggjort »K endte m æ nd og kvinders 32 (64) aner« , m en fo rtsa tte  m an 
disse anetav ler en dnu  nogle gen era tio n er tilbage, vil flere a f  an erne  i de forskellige tav le r være 
identiske -  indbyrdes -  og m ed flere a f  sognedegn Je n s  M adsen  Y de’s an e r  . . . udforsket for flere 
liniers vedkom m ende tilbage til 1500-årenes begyndelse og lykkeligvis m ed kildekritisk  sans i be- 
hold. '

Således er f.eks. Karen Blixen (se hendes anetav le  ved G regers H ansen  i Pers.T . 1983, s. 151-62 
+  suppl. 1984, s. 146) gennem  en jy sk  Rohde-slæ gt beslæ gtet m ed sognedegnen  i T hy, og via deg 
nens anetavle føres så ledes også B lixen-D inesens an er tilbage til den  nedenfor næ vnte, m eget in 
teressan te  personkreds i Ø resundsreg ionen , en aneforb indelse, d e r  a ld rig  h ar været pub liceret 
før.

K uriøst e r de t også at no tere , a t sognedegnens søn, se lvejergårdm and  JensJensen Yde, d e r h a r  gi
vet navn til slæ gtsbogen, var gift m ed en g å rd m an d sd a tte r  fra H undborg , Inger C h ris ten sd a tte r , 
som før sit æ gteskab m ed se lvejergårdm anden  -  ved en i huse t a rb e jd en d e  po ttem agersvend  Ditlev 
Nielsen Knudsen fra N ørresundby  -  blev s tam m o d er til en yderst hæ derlig  degne- og læ rerslæ gt 
C hristensen  i T hy sam t, a t sam m e D itlev N ielsen K nudsen  (f. 1812 i V adum ) e r  o ldefader i lige 
m andslin ie til bl.a. fo rfatterinden  Tove Ditlevsen (1917-76).

I sognedegn Je n s  M adsen Y de’s (f. 1775) anetav le  e r  rækken m ed de 8 an er kom plet, a f  de 16 
an er kendes 14, a f  de 32 ligeledes 14, og a f  de 64 også 14. E nkelte anelin ier er ført læ ngere tilbage. 
A llerede i rækken m ed de 32 an e r  e r  d er anesam m enfa ld , ide t kræ m m er i K øbenhavn, Søren Hansen 
Rafn (sen. 1615 — e f t. 1681) (ane-nr. 42 og 46) var fader til såvel ane 21: Kirsten Sørensdatter Rafn (ca. 
1642-1710), gift m ed kiru rg  i A alborg, Wilhelm (Willum) Schmidt (ca. 1636-1698) som  til ane nr. 23: 
Maren Sørensdatter Rafn (ca. 1640-1713), d e r var gift m ed brygger på  V estergade i Kbhn.,Johan Niel
sen Asch (ca. 1635-1698).

De fleste a f  sognedegnens m ødrene  an e r  tilh ø re r en bem æ rkelsesvæ rdig  personkreds a f  ve lstå
ende storkøbm æ nd, bryggere og handelsfo lk , d er tillige var borgm estre  og rådm æ nd i Ø resu n d s
regionen K øbenhavn, M alm ø og H elsingborg  . . . m ed enkelte  gejstlige a n e r  i Skåne. Fælles m ed 
K aren Blixens an e r  er aner, rep ræ sen te ren d e  flere gen era tio n er a f  slæ gter som  Dichmand/Deich- 
mann, Rosenmeyer/Rosenmeijer og m øn tm esterslæ g ten  Fectil sam t en  hel række borgmesterslagter m ed 
patronym navne i K øbenhavn, M alm ø og H elsingborg.

O gså kendskabet til den  senere slæ gt Wassard’s æ ldste  an erø d d e r b id rages d er til, ligesom  den
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sidste  danske  landsdom m er i Blekinge, Willum Thomsen’'s (ca. 1 5 8 5 -c a . 1658) an e r  føres tilbage til 
en Thomas Skotte i Vå, d er levede sine sidste  å r  i M alm ø, hvor han døde kort e fter 1558. H an formodes 
a t være sv igersøn a f  William/Willum Forbes, og hvis forb indelsen  holder, kan efterkom m erne gen
nem  den  skotske adelsslæ gt Forbes trække an e lin ie r tilbage til bl.a. W ilhelm  E robreren.

H undborg -degnens fæ drene anelin ie  er ført tilbage til en Jens Jensen (ca. 1618-88), som ikke er 
fundet m ed tilnavnet Yde, d e r  iøvrigt skulle betyde jyde. H vorfor hans søn JensJensen Yde (ca. 1661- 
1731), d e r boede i S tagsstrup  i T hy , skulle være m ere jy d e  end andre  på  egnen  og an tage  netop 
d e tte  navn, vides ikke, og B laabjerg, d er er bekendt m ed æ ldre Y de-slæ gter i H anherred  og Aal
borg  i 1500-tallet, h a r  ikke k unnet påvise nogen slæ gtsforbindelse til denne Yde-slægt.

O gså den  kendte herredsfogedslæ gt Bloch fra R old, som  afdøde godsejer Aage Brask har be
h an d le t i »Niels Bloch i R old og hans næ rm este  slægt« (1947) leverer an e r  til sognedegnens ane
tavle, og d e t e r i denne forbindelse påfa ldende, a t kun m eget fa a f  anerne  ellers h ar levet og virket 
i Jy lland .

I anetav len  er hvert an ep ars  b iografier om hyggeligt u darbejdet m ed udførlige henvisninger til 
tryk te  og u tryk te  kilder. I d e t om fang genealogen h ar k unnet finde belæ g herfor, er også de enkelte 
anepars øvrige børn og disses regtefreller anført, ligesom fem ere slregtsrelationer ofte er skitseret. D enne om hyg
gelige u d arbejdelse  åb n er op for en m eget s to r  og betydningsfu ld  personkreds og gør anetavlen 
m ere relevant for m ange nu levende og for forskningen som  sådan. M ange a f  de i Pers.T . tidligere 
pub licerede  ane tav le r kan så ledes, som  næ vnt, hen te  nye, supp le ren d e  an e r  fra den  jyske degns 
anegalleri. O veralt gøres d e r  åben t rede for på  hvilke kilder, re la tionerne  hviler, og e r  d er tale om 
fo rm odn inger e ller slu tn in g er, da  hvorfor genealogen an ser ne top  den  frem satte  forb indelsespå
sta n d  for at være holdbar.

N yere og sæ rlig  frem tid ig  forskning vil naturligvis kunne supple re  -  og på  enkelte  p u n k te r kor
rigere -  degnens anetav le , m en sådan  vil de t jo  a ltid  være m ed en anetavle. M an bliver a ldrig  helt 
færdig!

E fterslæ gtstavlen  for Je n s  Je n se n  Yde (1809-86) følger dennes 13 b ø rn ’s (num m erere t rom er I -  
X III) efterkom m ere frem  til n u tid en , og ses også a t være udarb e jd e t m ed om hyggelighed. O pstil
lingsm åden  -  en slags indrykningssystem  uden  indrykning  -  er dog næ ppe ideel, og m edfører, at 
d e r i 7. led o p træ d er p ersonbetegne lser som  f.eks. II.K .l ,a.3)b).

B iografierne hviler for de æ ldre g enera tioners vedkom m ende på oplysninger, ind h en te t fra a r
kiverne (k irkebøger, fo lketæ llinger, læ gdsruller, sk ifteprotokoller, skøde- og pan tep ro toko lle r ses 
a t være anvend t), sup p le re t m ed m u nd tlige  op lysn inger og fotos, afgivet a f  efterkom m ere, og vir
ker ve lfunderende og a frundede. D erim od er b iografierne for de yngste genera tioners vedkom 
m ende noget m ere ujævne: en ten  får m an m eget a t vide e ller næ sten  in tet, således: (s. 252) ». . . 
de e r  begge læ rere og h ar bl.a. væ ret i Afrika« e ller (s. 229) »H an e r  specialarbe jder og gift med 
G erda«. D et er tydelig t a t op lysn ingerne -  også de genealogiske d a ta  -  he r i al væ sentlighed er ba
se re t på  op lysn inger fra den  b iograferede selv e ller dennes næ rm este . H er stå r vi således overfor 
to hovedprob lem er, som  alle slæ gtsforskere, d e r u d arb e jd er efterslæ gtstav ler frem  til nutiden , 
kender: 1) De fleste p rim æ re k ilder (f.eks. kirkebøgerne) er først tilgæ ngelige på landsarkiverne 
50 å r  efter de e r  udskrevet, dog for døde/beg ravede 10 å r  efter -  hvis m in isteria lbøgerne da  er af
leveret til de respektive landsarkiver. O g 2): Ikke alle nulevende efterkom m ere h ar ønsket at m ed
virke og afgive op lysn inger om  sig selv, og kun sparsom m e d a ta  h ar kunnet indhen tes gennem  evt. 
foræ ldre eller søskende. E fter en d t læ sning a f  den  m ange hun d red e  sider sto re  efterslæ gtstavle, 
s id d e r m an dog tilbage m ed den  fornem m else, a t d e r er udført e t sto rt og p rofessionelt og ofte 
s lidsom t arbejde  m ed, a t indsam le  alle opnåelige da ta . Fra eget virke på om rådet ved jeg , a t det 
ingen lunde e r  sjæ lden t, at en person , d er abso lu t ikke selv vil b id rage m ed op lysn inger om  sig selv 
og sine næ rm este  (ægtefælle, børn  etc), e r  den  første til, n å r slæ gtsbogen så foreligger færdig og 
trykt, at gøre vrøvl over, at d e r n e top  s tå r  så lidt om  ham  og hans familie! M en forøvrigt vil han 
da gerne nu -  da  bogen foreligger -  købe 4 ek sem plarer -  ét til hver a f  børnene!
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Vi s tå r  her overfor et prob lem , d er synes uløseligt.
D er er bagest i bogen et udførlig t perso n reg iste r til efterslæ gtstav len , m en desvæ rre ikke til ane- 

tavlens m ange hoved- og b ipersoner. E t såd an t reg ister ville sæ rligt i de t foreliggende tilfæ lde 
være a f  s to r værdi og le tte  beny ttelsen  betydelig t. G anske sæ rlig t fordi den  p u b licerede  anetavle, 
som tidligere næ vnt, m ed tager anernes øvrige børn , d isses æ gtefæ ller og andre  slæ gtninge, og et 
p erson reg ister h er ville åbne  op for m ange in te ressan te  personkredse .

M ed disse bem æ rkninger kan »Slægtsbogen« anbefales: D et e r  dygtig t og sobert a rbejde , et 
godt eksem pel på  et a rbejde  fra ét a f  de flere seriøse kom m ercielle in s titu tte r : Ingen to rn e  -  uden 
roser!

Henningjensen

Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelse sretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730, 376 sider, udgivet af 
Rigsarkivet 1987, bogladepris 244 k roner (dok to rd isp u ta ts).

I denne bog har Birgit B je rre jen sen  beskrevet, hvorledes F rederik  IV gradv ist e rob rede  den  reelle 
beslu tn ingsm agt fra sine rådgivere, bl.a. i udnæ vnelsessagerne, så ledes a t han  i p raksis person lig t 
valgte alle sine em bedsm æ nd, incl. de  i lavere em b ed er som  f.eks. byskrivere og herredsfogeder. 
Det er en velskrevet bog om et spæ ndende em ne.

For personalh isto rikeren  -  og ark ivbenyttere  iøvrigt -  vil de  ny ttig ste  dele dog  nok først og 
frem m est være de grundige afsnit om  b eslu tn ingsp rocesserne . H er redegøres om hyggeligt for s ta 
tus 1660 og udviklingen ind til 1730, hvorledes m odtagne breve blev åbn e t, jo u rn a lise re t og iøvrigt 
behandle t i de forskellige regeringskontorer, ind til sagen evt. blev afslu tte t m ed en kongelig  reso 
lution.

Bogen er forsynet m ed gode n o te r  og henvisn inger og m angler b lo t reg istre  for a t være fu ldendt. 
Et p erson reg ister kan selvfølgelig d isku teres i en ad m in istra tio n sh is to risk  bog som  d enne, m en 
et sagregister ville have supp le re t den  k lart o pdelte  indho ldsfo rtegnelse  og g jort d e t nem m ere  at 
bruge bogen som  håndbog. D et e r  et væ gtigt og ny ttig t led i kæden a f  A dm in istra tionsh isto riske  
S tudier.

Poul Steen

Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjærs 17 Dage i Viborg Arrest 1887, Poul K ristensens Forlag, 76 s. kr. 88,00.

Bjarne N ielsen Brovst d er længe h a r  sam le t m ateria le  til en biografi a f je p p e  A akjæ r er undervejs 
standset op ved p o litire tten s forhørspro tokol fra V iborg  tinghus. H eri refereres afhøringerne i sa
gen m od den 21-årige revo lu tionsm and  Je p p e  Je n se n  fra A akjæ r i Fly sogn. En sag der, v iser de t 
sig, ikke var m eget kød på, m en den  gav den vordende d ig te r 17 dage i a rre s ten  -  og nogle hak i 
sjælen d er nok blev siddende. D et e r  blevet til en in te re ssan t lille bog m ed aftryk a f  fo rhørene og 
enkelte and re  d o k um en ter i sagen sam t en god ind led n in g  a f  udgiveren . O g  så e r  d e t en fin tryk
sag, gjort m ed om hu, som  altid  hos Poul K ristensen , H ern ing . M an kunne købe den bare for u d 
seendet.

H an var nok selv ude om d e t, J e p p e  Aakjær. Lige h jem kom m et fra hovedstaden  som  en »Eras- 
m us M ontanus«, hans eget udtryk , begyndte han  at holde h isto riske fo redrag  på  h jem egnen , og 
selv om det var om v erdensh isto rie , h a r  tilh ø re rn e  ikke væ ret sene til a t op fa tte  en politisk , o p 
rørsk undertone . O gså folkekirken fik e t p a r  uvenlige ord m ed på vejen. D et var i p rov isorie tiden , 
og em bedsm æ ndene, d er var H øjre , var n æ rtagende og tilbøjelige til a t se spøgelser. F jender
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havde han også, den  unge folkeoplyser, og anm elderen  var ingen ringere end sognepræ sten  An
dreas W inding  d e r  dog vist sig tede efter sin degn og k irkesanger som  havde stille t skolen til d ispo
sition  som  foredragssal.

D er e r  ingen tvivl om at d e t h ar været en rystende oplevelse for en følsom  21 -årig  som en forbry
d e r  a t blive stille t over for retsvæ senets i hvert fald psykiske b ru ta lite t. M en det s tå r  sam tid ig  klart 
a t selv i 1880’e m e  m ed dens konfro n ta tio n sh o ld n in g er m åtte  m an ved næ rm ere eftertanke indse 
a t sagen a ld rig  bu rd e  være re jst, e ller m ed re ttens o rd , a t »der ikke fand tes aldeles tilstrækkelig 
føje til fra d e t offentliges side at foretage videre i den n e  sag.« D et var en begm and til fo rhørsdom 
m eren van W ylich og p as to r W inding. Det er også b etegnende a t Je p p e  A akjær fik det sidste ord 
i en »R apport fra revo lu tionen  i Fly« i Skive Folkeblad 24/3 1887.

Sv. Cedergreen Bech

Folketælling 1787for Tybjerg herred Præste amt. Ved Kjeld W. Rasmussen og Helge Vangmark. A4, 64 sider. 
Forlaget M oroni aps. Lynge 1987. Pris hæ ftet 88 kr., in d b u n d e t 173 kr.

Ind i m ellem  publiceres kirkebøger og fo lketæ llinger i tran sk rib ere t form bl.a. for at enhver uden 
fo rudsæ tn inger kan se, hvad d e r  stod  i de gam le p rotokoller. Således også den  foreliggende folke
tæ llingsudgave fra 1787, hvor overskueligheden iøvrigt e r frem m et ved velvalgte forkortelser for 
m and , kone, deres børn , konens børn  etc. H vad d er gør d enne udgave sæ rlig ny ttig  er dog to andre 
forhold , dels et a lfabetisk  n avnereg ister for hele herred e t, dels kopier a f  m atrike lkortene ca. 1780- 
1810 (et enkelt dog fra 1892). D isse kort e r anb rag t overfor tæ llingslisterne by for by, så m an på 
én gang h ar navne og kort for øje.

D et e r  e t gevaldigt a rbejde , d er er lag t i d enne udgivelse, og resu lta te t er da  også blevet godt. 
H erm ed  er en d n u  5124 p ersoners navne fra 1787 gjort let tilgæ ngelige. Det er blot frustrerende, 
a t hele d e tte  sjæ llandske h erreds 5124 navne kun udgør 6 p rom ille a f  de ialt 841.086, som  blev 
skrevet i m an d ta l den  1. ju li  1787. M en det e r  e t fo rtjens tfu ld t skrid t på vejen og skulle andre  sysle 
m ed tilsvarende tan k er er h er et god t eksem pel. M an kunne b lo t overveje om ikke netop  denne 
slags reg isterudgivelser var oplag te  E D B -projekter for lokale folke- og ungdom sskoler. I så fald 
ville de t være teknisk  m ulig t, fra de m ange sm å registre, a t dan n e  et landsdæ kkende register.

Poul Steen

Fantefortegnelsen 1845. Redigeret a f  Harald Winge. N orsk lokalh isto risk  in s titu tt, O slo 1986. 65 s. 
(D istribueres a f  U n iversite tsbokhandeln , postboks 307, B lindern , 0314 O slo 3).

I d e tte  tidsskrift 106. å rgang , 1986:2, s. 204-05 om taltes ganske kort pub likationen  »Folk og 
Fant« . Som en  form  for opfølgning a f  denne oversigt h a r  N orsk lokalh istorisk  in s titu tt nu udgivet 
»F an tefortegnelsen  1845«.

F an te rn e , som  næ rm est svarer til om stre jfende landstrygere , blev i 1840’erne op fatte t som et 
s tad ig  stø rre  prob lem  for d e t e tab le red e  sam funds ønsker om »ordnede forhold«. For at fa over
blik over p rob lem ets egentlige om fang blev p ræ ste rn e  bed t om  i forb indelse m ed udarbejdelse  af 
folketæ llingen 1845 (og senere  1855) a t foretage sæ rlige indbere tn in g er om  fan terne , deres an ta l, 
navne, næ ring, etc., etc. D et var nu  ikke alle p ræ ste rne , d er fulgte opfordringen  og endnu  færre af
gav fu ldstæ ndige navnefortegnelser. T il tæ llingen 1845 kom indbere tn ing  om  i alt 1145 fan ter, og 
a f  d isse var d er sa t navne på  700.

I som m eren  1846 udgav Ju s titsd e p a r te m e n te t »Fortegnelse over T a te re  ved Folketellingen 
1845« m ed angivelse a f  alle d isse 700 navne! D enne fortegnelse -  ofte kaldet »Fantefortegnelsen« 
-  h a r  i m ange å r  kun eksisteret i ganske fa eksem plarer; N orsk  lokalh istorisk  in s titu tt h a r im idler
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tid  nu foretaget en genudgivelse a f  »Fantefortegnelsen«  og forsynet udgaven m ed nyttige p e rso n 
navne-, stednavne- og sagregistre.

Det er vel nok m est a f  a lt e t kuriøst dokum en t, d e r h er foreligger udgivet, m en vig tig t for alle 
m ed norsk p erso n alh isto risk /lokalh isto risk  tilkny tn ing  -  og for os and re  både  spæ ndende og m or
somt!

Erik Kann

Slugten Hessellundfra Halling, a f  Kaare Hessellund, Skive 1987, 86 s. Eget forlag, p ris 105 kr. +  forsen
delse hos fo rfatteren , D algas Allé 111, 7800 Skive.

Bogen bes tår a f  3 afsnit: en instruk tiv  ind ledn ing  sam t »Den æ ldre slægt« og »Den yngre slægt«. 
Bogen afslu ttes m ed no te r og navnereg ister. In d ledn ingen  g en nem går navnets op ståen , idet d er 
også gøres opm æ rksom  på and re  slæ gter H esse llund . H er gives også en fo rklaring  på  beg rebet ef
terslæ gtstavle, sam t hvad d er er m edtaget i de  to følgende afsn it og efter hvilke k riterier.

D er tages udgangspunk t i den  æ ldste  bæ rer a f  navnet »H essellund« , H ans O lesen  H essellund , 
født 1784 i H essellund , G ørd ing  sogn, R ibe am t. I a fsn itte t »D en æ ldre slæ gt b ehand les så ledes 
stam lin ien  til ham  fra hans o ldefader, som  a f  fo rfatteren  kaldes »slæ gtens h id til æ ldst kend te 
s tam fader i d irekte  m andlig  linie«. I afsn itte t »Den yngre slæ gt« b ehand les efterkom m ere a f  H ans 
O lesen  H essellund selv.

Ialt 253 personer i 11 gen era tio n er er opstille t generationsv is . Indenfo r hver genera tio n  e r  sø 
skendeflokkene n u m m erere t m ed rom erta l, m ens perso n ern e  er fo rtløbende nu m m erere t hele bo 
gen igennem . N o teafsn itte t e r  sæ rdeles fyldigt og in d e h o ld e r -u d o v e r  h e n v isn in g e r-o g så  om fat
tende udskrifter fra kilderne.

K aare H essellund h ar g jort et nydeligt a rbejde  og doku m en tere t d e t sm ukt. Je g  kunne nok have 
ønsket m ig lidt m ere om  hovedpersonens forslæ gt, ligesom  det kan d isku teres, om  vi h ar nogen 
gavn a f  num m ereringen  a f  søskendeflokkene, m en generelt e r  de t lykkedes a t frem bringe en nyde
lig og overskuelig lille bog.

Poul Steen

Ejnar Hovesen: Lagen Ole Worm 1588-1654. En m edicin -h isto risk  undersøgelse  og vu rdering . A arhus 
U niversitetsforlag  (d o k to rd ispu ta ts) 1987. 367 s., ill. Pris 268 kr. (for m edlem m er a f  de m edicin- 
h istoriske se lskaber 198 kr.).

Lægen, runeforskeren  og sam leren  O le W orm  (O W ), født den  13. m aj 1588 i Å rhus, var æ ldste 
barn  a f  W illum  W orm  (1563-1629) og Inger O lu fsd a tte r  (1568-1619).

Fam ilien W orm  var indvandre t fra N ederlandene, og i 1570 havde O W ’s bed ste fad e r fået b o r
gerskab i Å rhus. W illum  W orm  drev en m eget o m fattende købm ands- og handelsv irksom hed  i 
om rådet, og han opnåede a t blive både  råd m an d  og borgm ester. O W ’s m oder -  Inger O lu fsd a tte r  
- v a r  d a tte r  a f  rådm and  og senere b o rgm ester i H orsens O lu f Jø rg en sen  (1532-1686).

O W  sta rtede  sin skolegang på  Å rhus K atedra lsko le  (ca. 1595), m en allerede i 1601 ind led tes en 
næ sten 13 år lang s tu d ie tid  ved en række europæ iske un iversite ter; kun ganske fa gange i denne 
periode var O W  i D anm ark.

H ovedstationerne i denne s tu d ie tid  var Basel og Padova; i 1611 forsvarede O W  således sin m e
dicinske dok to rd isp u ta ts  ved Basel U niversite t. I 1613 vend te  O W  hjem  til D anm ark  og blev i ju li  
m åned sam m e å r  udnæ vnt til professor pæ dagogicus ved K øbenhavns U niversite t. R esten  aflive t 
bevarede OW  tilknytningen til un iversite te t: I 161 5 b lev h an  professor i græsk, i 1621 i fysik og en 
delig i 1624 professor i m edicin; denne læ restol bevarede han  til sin død  i 1654.
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D ette  e r  nogle grove hovedtræ k i de t livsforløb, som  e r  em net for E jnar H ovesens (EH) værk, 
d e r  i fo råre t indb rag te  ham  den  m edicinske d ok to rg rad  ved A arhus U niversitet.

Ind en  E H ’s d isp u ta ts  forelå to sto re  væ rker om  O W : Erik M oltkes bog fra 1958: Jo n  Skonvig og 
de and re  ru n e teg n ere  II. =  Bibi. A rnam agnæ ana supp . II og H. D. S chepelerns bog fra 1971: M u
seum  W orm ianum . De to  væ rker beh an d le r  de side r a f  O W ’s virke, som  i alm indelighed  er bedst 
kend te , nem lig  hans in d sa ts  som  runolog  og som  oldforsker og sam ler.

D et e r  en ny facet EH  tag er op , nem lig  O W ’s indsa ts og b etydn ing  som  luge samt hans forsknings- 
mæssige og pædagogiske indsats som universitetsprofessor. D isse to  o m råd er a f  O W ’s liv h ar efter E H ’s op
fa tte lse , dels væ ret m indre  kendte, dels ikke in te resse re t så m eget, »hvorfor de t ikke er blevet vur
dere t e fte r fo rtjeneste«  (s. 303). D et e r  E H ’s vurdering , a t O W  gennem  sit m angeårige virke som 
professor ved K øbenhavns U niversite t »m ere end  nogen anden«  kom »til a t præge og bestem m e 
udviklingen ind en  for un iversite te t, h e ru n d e r isæ r udform ningen  a f  N ovellae C onstitu tiones, som 
b anede vejen for den  d em onstra tive  undervisningsform « (s. 303). H vad ang år O W ’s indsats som 
læge er de t E H ’s konklusion , a t O W  var »sin tid s ypperste , respek tere t a f  både p a tien te r  og kolle
ger. H ans in teresse  var a ltid  re tte t m od den  prak tiske  læ gegerning, og b land t sine m ange gørem ål 
var han  a ltid  lægen frem  for a lt andet«  (s. 303).

Bogen e r  bes tem t ikke kun en snæ ver gennem gang  a f  m edicinh isto riske sp idsfindigheder; for
fa tte ren  tag e r  hele tid en  dyb tgående hensyn til d e t m iljø O W  fæ rdedes i. T il s tad ighed  inddrager 
fo rfa tteren  beskrivelser og analyser a f  sam tid ige undervisningsm æ ssige, politiske og k u ltu rh is to 
riske p rob lem er; derved e r  skab t en b iografi, som  både giver et velafbalanceret og afrunde t billede 
a f  et m enneske og a f  den  tid , han  levede i, og d e t e r  d e tte  forhold , d er gør bogen læseværdig for 
en  k reds lang t ud  over snæ vert m ed ic inh isto risk  in teresserede . D ette  sagt om E H ’s behandling  af 
de  s id e r  a f  O W ’s liv, som  ikke h id til h a r  været beskrevet så udførlig t i litte ra tu ren . M en også om 
O W ’s indsa ts som  runolog  og old forsker har bogen in teresse . D et er som  nævnt ovenfor bl.a. E H ’s 
v u rdering  a f  O W , a t »b land t sine m ange gørem ål var han  a ltid  lægen frem  for alt andet« . Således 
d o k u m en tere r EH f.eks. g lim rende , hvorledes d e r  ofte indgik en »lægelig vurdering«, n år OW  
foretog  sine o m fattende indsam linger a f  genstan d e  til d e t, som  senere blev til »M useum  W or
m ianum «.

E H ’s bog kan på  m ange p u n k te r  ses som  en a rt a fru n d in g  a f  d e t b illede, vi a llerede kender af 
O W . O m  d e tte  b liver den  sid s te  biografi om  O W , skal je g  u nd lade  a t tage stilling  til -  m en denne 
er i hvert fald meget læseværdig, hvaden ten  m an er in teressere t i m edicinens h isto rie , i læ rdom s
h isto rie  e ller »bare« i a lm indelighed  i ku ltu rh is to rie  i tiden  om kring å r  1600.

F orresten  glem te je g  to ting: For de t første er bogens »udstyr« selvfølgelig i orden: D er er alle 
nødvendige henvisn inger, kilde- og litte ra tu ro v ersig te r, både engelsk og dansk  resum é og dertil 
et udførlig t p erso n reg iste r og hele to stam tav le r (W orm ernes slæ gtstavle og slæ gtstavle for Inger 
O lu fsd a tte r). For d e t an d e t e r  EH  m eget g rund ig  hvad an g år O W ’s ren t slæ gtshistoriske bag
g ru n d , og han  påv iser i bogen (og i e t tid ligere p u b licere t a rbejde  i tidsskrifte t »Archiv for Phar- 
m aci og C hem i«, Bd. 91 (1984), ss. 299-309) en h id til ukendt forbindelse m ellem  stam faderen  til 
Ø rsted -slæ g ten  (Søren O lufsen  1582-1636) og W orm -slæ gten: Det v iser sig nem lig, a t Søren 
O lufsen  var b ro d er til Inger O lu fsd a tte r -m o d e r  til O W . D ette  sidste  sagt specielt til dem , d er har 
deres an e r  på  d isse kanter!

Erik Kann

Paul G. Ørberg: N år noden er størst. V iborg  G råb rø d re  K losters h isto rie  fra reform ationen  til nutiden. 
V iborg  1986. 286 s. Pris 274,50 kr. hos U dgiverselskabet ved L andsarkivet for N ørrejylland.

Paul Ø rb erg  sk ild rer i sin bog, Når nøden er størst, V iborg G råb rødre  K losters h istorie fra reform a
tionen  til nu. K loste rbygningerne b eho ld t da  deres funk tion  som  h jem sted  for hjem løse fattige fra
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V iborg stift. H isto rien  er fo rtalt ud fra de tilgæ ngelige kilder, og d e t vil først og frem m est sige 
regnskaber, jo u rn a le r  og kopibøger. De op lysn inger d isse k ilder giver fra sig e r  i høj g rad  oplys
ninger om h o sp ita lsfo rstandernes em bedsførelse , og behandlingen  a f  H osp ita le ts  første tid  er da 
også m est basere t på de sk iftende fo rstandere  og deres forhold  til stiftskap itle t, d e r  var fo rstan 
dernes overordnede m yndighed, til hvilken de skulle aflægge årlig t regnskab. S pecielt kunne det 
volde fo rstanderne kvaler a t holde egne finanser adsk ilt fra H osp ita le ts .

H osp ita le ts ind tæ g ter kom fra de ts b esiddelser i form  a f  gårde og huse i 18 h e rre d er i de t nord- 
lige Jy lland  og i V endsyssel. N år tiderne  blev for trange solg tes d er ud a f  b esiddelserne , m en så 
sent som  i 1939 ejede hosp ita le t s tad ig  58 tø n d er land  om kring V iborg by. G ennem  prob lem erne  
m ed disse besiddelser skildres også lan dbrugets sk iftende kår, og også V iborg  bys udvikling føl
ger Ø rberg.

Hvor det ud fra kilderne er m ulig t, får læ seren e t ind tryk  a f  beboernes hverdag. D er var også in 
den for H osp ita le ts m ure forskel på  folk. N ogle beta lte  sig til en p lads, m ens and re  for a t fa en 
plads efter ansøgning, givetvis i forvejen h ar m å tte t s tå  sig god t m ed kirkens m æ nd og fo rs tan d e
ren.

Efter fattigreform en a f  1803 blev det yderligere indskæ rpe t, a t d e r  var forskel på  fattige. F attig 
væsenet havde pligt til a t tage sig a f  alle de fattige , d e r i følge loven var h jem m ehørende i fa ttig 
d istrik te t, m ens H o sp ita le ts bestyrelse om hyggeligt kunne vælge dets nye beboere, og sikre sig, 
at de var a f  den  rette  ’sæ delighed’.

I bogens sidste  kap itler føres H o sp ita le ts h isto rie  frem  til n u tid en , hvor bygningerne efte r en 
større  renovering  og restau rering  stad ig  fungerer som  plejehjem .

Ø rberg  giver læ seren et levende billede a f  H o sp ita le ts virke i 450 år, og kom m er langt om kring 
i beskrivelsen a f  den  daglige tilvæ relse bag de tykke m ure.

Agnete Paaschburg

Jørgen Mathiasen: Sprogforeningens Almanak. Register 1894-1983, 1-90. årgang, 164 s. 1986. 95 kr. +  
eksp.

Inden for de bevidst danske kredse i Sønderjy lland  er Sprogforeningens A lm anak sim p elth en  »Æ 
Alm anak« -  d er kan ikke være tale om andre . Sådan  h ar de t været siden  før G enforen ingen  1920 
og sådan er de t m ange s ted er endnu . V ed a lm anakkens 90 års jub ilæ u m  1984 b es lu tted e  m an at 
m arkere de m ange år ved e t fæ llesregister u d arb e jd e t a f  b ib lio tekar Jø rg en  M ath ia sen , da  Pad- 
borg, nu H olstebro .

Af størst in teresse for P ersonalh isto risk  T idssk rifts  læ sere e r  natu rligv is de t om fa tten d e  perso 
nalh istoriske stof, isæ r i form  a f  nekrologer, som  herm ed  e r  g jort le tte re  tilgæ ngeligt. M an skal 
dog ikke være b lind  for, a t m an også b land t b id ragene til tid sh is to rien  og e rind ringerne  fra tiden  
efter 1848 kan finde væ rdifu ld t fø rstehånds kildestof. U nder »Sam linger a f  biografier« finder m an 
bl.a. M orten  K am phøveners gennem gang  a f  de t na tionale  p o rtræ tga lleri på  Folkehjem  i A aben
raa (1975) og Sv. W aendelins artikel om udvandrede  sønderjyder i USA (1940).

V igtigst er dog g ruppen  »Enkelte perso n er og slæ gter« m ed knap  1200 num re. H er vil m an 
kunne finde oplysninger om så at sige alle, d e r h ar in d tag e t en b lo t n ogen lunde væ sentlig  post i 
de t nationale  forenings- og o rgan isa tionsarbejde , folk som  d e t ellers ofte kan være vanskelig t a t 
lokalisere. O rdn ingen  er alfabetisk  og let a t gå til. D et forekom m er d erfo r a t være dårlig  p ladsøko
nom i at gentage sam tlige navne i de t 35 sider sto re  a fslu tten d e  person reg ister, m en OK : reg istre  
kan m an aldrig  fa nok af. A rbejdskraften  havde dog m åske væ ret bedre  anvend t på  a t frem søge de 
b iograferedes årsta l, så ledes a t de kunne have væ ret anb rag t efter navnene i pa ren tes. Skal en per-
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sons fødsels- og d ø d sd a ta  findes nu, kræver d e t, a t m an h ar den  pågæ ldende alm anak, hvori 
nekrologen findes, ved h ånden . M an m å d erfo r håbe, a t rækken findes kom plet på de stø rre  b iblio
tek er også uden  for S ønderjy lland.

Hans H. Worsøe

Rune Kjellander: Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige. 148 s., 1986 (M ortstigen  9, S. 13900 
V årm do).

Både indholdsm æ ssig t og udsty rsm æ ssig t fo rtjener den  m angeårige m edarbejder ved Svenskt 
biografisk t lexikon, R une K jellanders lille bog at blive kendt a f  et dansk  publikum . Indholdsm æ s
sigt fordi den  beskæ ftiger sig m ed en betydningsfu ld  slæ gt stæ rkt kny tte t til hertugdøm m erne, 
som  vi fo retræ kker a t kalde Slesvig og H olsten , og indg ifte t i and re  sto re  slæ gter, m en også fordi 
den  påv iser n ed stam n in g  fra to  »naturlige«  dø tre  a f  F rederik  I, da  hertug  på G o tto rp , C a tharina  
f. 1491, o g G esek e  f. ca. 1493.

M ed hensyn  til de t udstyrsm æ ssige m inder bogen m eget om  C arl Jaco b sen s artikel: Paul og Bir- 
g itth a  K arberg  h er i tid ssk rifte t (1986, 1. hft.), som  jo  vakte en del opsig t, da den frem kom . H er 
er fo rfa tteren  gået e t sk rid t videre og h a r  frem stille t en hel bog ved hjæ lp a f  skrivem askine, foto
kopiering  og u trad itio n e l sam m enk lipn ing  a f  b illeder og tekst. F orm ate t er A5 (nedfotograferet 
A4), som  enhver kan frem stille  ved hjæ lp a f  en kopieringsm askine . M ed den hastige udvikling in 
den  for kop ieringsb ranchen  e r  m ulighederne  e fte rh ån d en  så m ange, at besvær og udgifter ved 
m angfold iggørelsen  ikke læ ngere kan siges at være en an tagelig  undskyldn ing  for ikke a t fa sit m a
teria le  o rd n e t og pub licere t.

D et skal tilføjes, a t den  foreliggende bog b en y tte r den  tabellariske opstilling  supp le re t m ed ske
m atiske oversig ter, og at e t om fa tten d e  perso n reg iste r gør den  let a t o rien tere  sig i. K ilder og lit
te ra tu rh en v isn in g er savnes heller ikke, så den  lille bog kan m ed re tte  kaldes både vellykket og 
spæ ndende.

Hans H. Worsøe
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Tobiasen, H ans 209 
Tofte, H ans Jacobsen 68 
Topsøe-Jensen, T h . 35 
Trolle, A nna 170 
T roner, H ans 81 
Tuesen, L aurids 44 
T ursen , Jo n  42 
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Tøm m esen, Ja co b  202

Udsen, Benditte Jen sd a tte r 188, G ertrud
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U rsinus, O laus 43 
U slar, Friedrich C onrad 150 
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Jo hannes 207, 210, Johannes M cller 173, 
199, 205, 206, N icolettc 165. O le 210, Peter 
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V andel, A nna M aria 231 
V angm ark, Helge 246 
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Vellejus, A ndreas C hristiani 44 
V erw ohlt, Ernst 196 
Vesteni, Anne 52 
Vestenie, M argrethe 185 
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Vilhclm ine, L aura  200 
V illadsdattcr, M ette 169 
Villadsen, L aurids 44, Niels 170 
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W atson, T om m y 91 
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M argrethe 32
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W erlauff, E. C. 37
W estenholz, Aage 92
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W ithard , A nna D orthe 33, Ditlev 33 
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Yde, Jens Jensen 243, 244, Jens M adsen 243
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u d g iv e s  a f  S a m fu n d e l  f o r  d a n s k  g en e a lo g i og  p ers o n a lh is to r ie , h v is  f o rm a n d  e r  
la n d s a rk iv a r ,  c a n d .m a g . H a n s  H . W o rsø e , T æ k k e r lo k k e  34 A , 6 2 0 0  Å b e n rå . 
T id s s k r i f te l  r e d ig e re s  a f  S a m f u n d e ts  s k r i f ts u d v a lg  v ed  r e d a k tø re n ,  

c a n d .p h i l .  P o u l S te e n , til h v e m  m a n u s k r ip te r  b e d e s  in d s e n d t .

A b o n n e m e n t  k a n  k u n  te g n e s  v e d  in d m e ld e ls e .  F o re n in g e r  o g  b ib l io te k e r  
k a n  o p ta g e s  so m  m e d le m m e r .  I n d m e ld e ls e  sk e r  v ed  h e n v e n d e ls e  til s e k re 
tæ re n ,  a rk iv s e k r e tæ r  F in n  A n d e r s e n ,  G ry s g å rd s v e j  2, 240 0  K ø b e n h a v n  N V , 
e l le r  k a s s e r e r e n ,  L ise  L u n d , F ilo so fg a n g e n  23 , 2 ., 500 0  O d e n s e  C .

V e jle d n in g  til fo r fa tte rn e
M a n u s k r ip te r  in d s e n d e s  til r e d a k t io n e n  i é t  e k s e m p la r ,  id e t  d e l  f o ru d s æ t
te s ,  a t  f o r f a t te r e n  se lv  b e h o ld e r  e n  k o p i. R e d a k t io n e n  p å ta g e r  s ig  iøvricn  
in te t  a n s v a r  fo r  i n d s e n d te  m a n u s k r ip te r ,  b i l le d e r  m .v .
M a n u s k r ip te r n e  m a s k in s k r iv e s  p å  A 4 -a rk  m e d  n o rm a l  l in ie a f s ta n  
l in ie a f s ta n d )  o g  b r e d  m a rg in . N o te r n e  sk r iv e s  
b e n d e .  H å n d s k re v n e  r e t t e l s e r  b ø r  ik k e  1 
t io n e r  o g  u n d e r te k s te r  h e r t i l  v e d læ g g e s , 
k o r r e k tu r  fo re lig g e r ,  k a n  r e t t e l s e r  m o d  i 
a f  te k s t  e l le r  n o te r ,  ik k e  p å re g n e s  fu lg t 
h a r  f u n d e t  s te d ,  f å r  f o r f a t te r e n  t i l s e n d t  

o p la g  a f  s æ r try k  k a n  b e s t i l le s  o g  le v e re s  
A n m e ld e ls e r  b ø r  n o r m a l t  ik k e  o v e rs t ig e  
in d e h o ld e n d e  fo r f a t te r n a v n ,  b o g t i te l ,  e 
fo rla g , s id e a n ta l  o g  p r is .
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