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G R O S S E R E R

SOPHUS JU L IU S  G R A N D JEA N ’
F O R F Æ D R E  OG E F T E R K O M M E R E

ved LOUIS E. GRANDJEAN



De fire kultegningsportræter er efter fotografier udført i Kon* stantinopel 1920 af den ved Yokohama jordskælvet om* komne kunstner Juul Madsen.

T rykt som m anuskript i 100 eksemplarer.

H. Kastrup. Kbhvn. L.



FO RO RD .
T 1879 udgav daværende prem ierlieutenant, ses 

nere oberstlieu tenant H. F. G randjean en 
hektograferet stam tavle over familien G randjean, 
hvilken stamtavle blev trykt i en øget udgave 
1895, men begge udgaver har alt i mange aar 
været udsolgt.

Som følge heraf og i betragtning af de nye 
generationer, der er vokset op, er en ny udgave 
tiltrængt, saa meget mere, hvis den frem træder 
som en slægtbog med fyldigere personalhistoriske 
oplysninger. Da det im idlertid  endnu vil vare 
en tid, inden underarkivar G randjean, der agter 
at paatage sig dette arbejde, faar stunder hertil, 
har jeg fundet det o pp o rtu n t foreløbig at forske 
min egen gren af slægtens historie og udgive- 
næ rvæ rende lille bog om min fa’rs forfædre af 
navnet G randjean samt hans efterkom m ere.

De to  æ ldre grene, V ennerslund5grenen og 
herredsskriver C hristian G randjeans gren, er saa» 
ledes ikke næ vnt i denne bog, ej heller fa rs 
forfædres søskende og deres efterkom m ere, om 
hvem jeg derfor maa henvise til stam tavlen af 1895.

U den kontorchef, cand. jur. H. G. Olriks 
utræ ttelige hjælp havde det ikke været mig muligt 
at gaa saa meget i detailler, jeg er kontorchefen 
megen tak skyldig. Ogsaa frøken cand. mag. 
N anna Lange har ydet mig assistance, hvorfor 
jeg er taknemm elig.

Skulde der alligevel være fejl og unøjagtigheder, 
beder jeg paa forhaand om overbæ renhed.

Christianshavn, efteraaret 1926. LOUIS E. GRANDJEAN.



IN D L E D N IN G .
Som anført i H. F. G ran d jean : Fam ilien Grand» 

jean (s. 5) samt i H auch Fausbøll: Slægte» 
haandbogen (s. 268) beretter fam ilietraditionen 
om, at slægten G randjean skulde være kom m et 
til D anm ark efter det nantiske edikts ophævelse 
i 1685 i følge med fam ilien von Pless,!!) samt at 
slægten skulde have rod  i om egnen af Lyon. 
Til dato er det dog ikke lykkedes at faa tradi» 
tionen  bekræftet.

Siden sidste ^  I 1912 beslut»
halvdel af det V ,  tede en del af
attende aar» v \ .  /C t slægtensmed»

hundrede har 
slægtens for» 
skellige grene 
benyttet segl, 
hvori ses en 
k ro n h jo rt og 
en trane, eller 
et af disse dyr.

lem mer at 
føre de i siæg» 
ten gennem  
ca. 150 aar 

traditionelle 
dyrefigurer 
paa virkelig 

heraldisk
m aade: skjoldet delt af sølv, hvori en fra de» 
lingen bag et træ frem springende halv, natur» 
ligfarvet k ronh jort, og blaat, hvori en naturlig» 
farvet trane stø ttende højre ben m od en søjle, 
paa hjelm en en hjortevie. A fbild ing af vaabenet 
samt blasonering af underarkivar P. B. G randjean

*) I brandmandtallet 1728 opføres som boende i Admiralgade mtr. 206 Johan Sehang »har væred camer tiener hos Hr.
f;eheime rand Pless«. Han er ugift. Traditionen er saa* edes paa dette punkt urigtig, snarere er det familien Schang (Jean) der er kommet til landet i følge med familien von Plcss.



findes i Personalhistorisk Tidsskrift, sjette række, 
sjette bind, s. 169. ff. Dels i tilkny tn ing  til det 
gamle signet og dels som et m otto brugte tolds 
k o n tro llø r Laurentius C hristian G randjean og 
grosserer Sophus Ju lius G randjean devisen:

S E M P E R V  I G I L..



A . Augustinus G randjean cr den første i D an
mark bosiddende af navnet. H an nævnes første 
gang i den i rigsarkivet opbevarede inddelings» 
jo rdeb og  for oberst Baltzar Frederik Raabes rytters 
regim ent for 1688, som kvarterm ester, han stod 
da i ritm ester Kreidels kom pagni, boede paa en 
ryttergaard i H yllested. I den næste endnu  bes 
varede jordebog, for 1696, staar han opført under 
ritm ester Schrøders kom pagni, men var da kun 
korporal og boede i Stillinge, han kaldes der 
A ugust eller A ugustinus G ran dhans.1) H vornaar 
han er kom m et i regim entet kan ikke ses, men 
det har næppe været før 1681, da den reform erte 
d ronn ing  C harlo tte Am alie form aaede C hristian V 
til at lade de danske gesandter i udlandet meds 
dele, at hans kongelige majestæt vilde beskytte 
de reform erte flygtninge, huguenotterne, derm aatte 
ty til Danmark.-)

H an havde flere børn , som opkalder deres 
børn  efter ham med A ugustinus»navnet.:i)

B. Ludvig Grandjean, fød t i 1688 (døbt i H y lle
sted 5. august), død 18. august 1767 i Hjembæk.

H an nævnes første gang i 1713 som knyttet 
til C hristian V ’s reform erte enkedronn ing  Chars 
lotte Amalie, som tog sig varm t af sine trosfæller,

1) Jægermester C. Schøllers undersegeiser offentliggjort i Personalhistorisk Tidsskrift, 5 rk., 4 b., s. 289.2) Børge Jansen: I)e reformerte i Danmark s. 23..3) Direktør Hauch Fausbølls undersøgelser offentliggjort i Personalhistoriske Samlinger, 2. bind.
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og hvis skovrider han var paa hendes godser i 
Stevns med bolig i Magleby. 1 gagereglem enternc 
for 1717—20 staar han opført som jæger i Stevns 
herred . V ed enkedronn ingens død ansættes han 
i kongelig tjeneste med samme løn, alm indelig 
skovriderløn af 80 rdl. U nder ham stod 7 skov» 
fogeder. Efter i 17 aar at have beklædt em bedet 
klages der over ham af ry tterbønderne i Stevns 
herred, idet stiftam tm and von H olstein indberetter 
(24. april 1730) at ry tterbøn derne »haver sig 
klageligen besværet over skovrider Ludvig G ran d
schang im od dennem  udøvende urette forhold, 
at de af hannem  vederfares stor uret, ja vold  og 
overlast i adskillige poster«. D er nedsættes en 
kom m ission til at undersøge sagen, og denne 
kom m ission fælder en dom  (dateret Køge 10. 
septem ber 1733), hvorefter G randjean skal have 
sit em bede fo rb rud t og betale en bøde paa 349 
rdl. D er var ikke m indre end 99 anklagepunkter, 
men kom m issionen frikender ham dog i de 80, 
og et par af landsdom m erne, der sad i kommis* 
sionen, kan ikke tiltræde dom m en, særlig ikke 
afskedigelsen. D et er derfor saa meget mærkes 
ligere, at-G randjean ikke ønsker sagen appelleret 
til højesteret, men kun i sin antagelse af dom m en 
udta ler haab om, at man vil lade naade gaa for 
ret og at kongen form ildes »saa at jeg fattige 
mand ikke skal see mig med H ustru  og 6 børn 
satt i yderste arm od og ruin«. H ans haab gaar 
kun delvis i opfyldelse, ved kgl. resolu tion  af 
26. april 1734 forandres hans dom , saaledes at 
den ham idøm te bøde bortfalder, mens embeds* 
fortabelsen opretholdes.
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M ed sin efterfølger i em bedet kom m er han i 

klammeri. Efterfølgeren skal betale G randjean 
100 rdl. for forbedringer i skovriderg aarden ,')

Skovrider Grandjeans underskrift 1738.
men G randjean »nedbryder og borttager saavel 
paneel og stakit værket som og porten  og laasene 
fra dørene og dels af lofterne«. H an har den 
dristighed at klage over efterfølgeren, men rente« 
kam m eret er nu træ t af hans kværulance, det 
bestemmes ved kgl. resolu tion  af 16. maj 1733, 
at »han skal bringes til taushed« og straffes, hvis 
han frem kom m er med flere besværinger. H an 
boede dengang i Køge og stod i skat for 2 mark 
og 51 skilling. M ed hensyn til hans formue« 
om stæ ndigheder ses det iøvrigt af Køge pantebog 
1722, at han har laant m øller Niels A ndersen 
200 rdl. m od pant i m øllen, og ifølge skjødebog, 
for Sjællandsfars landsth ing  sælger Peder Lau
ritzen 1735 til »højagtbare, velfornem m e Sr. Ludvig 
G randjean, boende i Gjorsløf«, det priviligerede 
værtshus der for 1200 rdl. courant. G randjean 
sælger det allerede igen i 1736 for 1400 rdl.-) 1 2

1) Han bebor 1730 det af dronning Charlotte Amalie til skovrideren »henlagte« hus, som »siden« blev opbygget af ham.2) H. F. Grandjean: Familien Grandjean.
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H an bliver senere privat skovrider i S tokke

bjerg, hvo r han levede indtil sin d ød .1)
H an har været en brysk og vanskelig herre, 

og slet saa fattig, som han gerne — efter datidens 
skik og brug — vil give det udseende af, har 
han næ ppe været. I saa fald kunde han ikke 
have laant penge ud og kort efter sin afskedigelse 
af kgl. tjeneste købe fast ejendom . V ed sin 
ejendom shandel tjener han paa to aar 200 rdl., 
som skovrider havde han i samme tidsrum  kun 
kunnet tjene 160 rdl.-) Om hans kvalifikationer 
som skovrider ved man, at han sammen med to 
andre skovridere i samme am t omtales som »dog« 
tige betjenter, som har lært professionen«.

G ift l ’ste gang med Dorthe Cathrine Randrup, 
født 1684 og død 1759 i Hjem bæk, (begravet 4’de 
søndag efter trinitatis).

G ift 2’den gang den 3. august 1761 i Hjembæk 
med Maren Madsdatter, født 1737, død  28. februar 
1808. H u n  var ogsaa gift to  gange, nemlig anden 
gang efter G randjeans død med skoleholder i 
K undby Nicolaj C hristian Prahl (viet 22. oktober 
1767 i Kundby).

C. O tte Grandjean, fød t i 1727, død 2. april 
1815 paa T orbenfeld t. Skytte paa Agnsøgaard 
til 1762, derefter birkeskriver ved Tølløsegaard 
og F rydendahl birker (sammenlagte 4 1690) privat 
udnæ vnt af Frydendahls ejer, etatsraad, am tm and 1 2

1) P. B. Grandjean : Kgl. danske t'orstembedsmænd 1660—1790.2) Undcrarkivar P. B. Grandjean har samlet et fyldigt mate* riale om skovrider Grandjean, hvilket formentlig engang bliver bearbejdet.
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B. de C ederfeldt, kgl. konfirm ation paa udnævs 
nelsen 4. maj 1764.') I juli 1763 oph o lder G rand
jean sig i K øbenhavn og indgiver følgende ans 
søgning til det juridiske fakultet, dateret 22. juli: 
»Paa kongelig allernaadigst A pprobation  haver 
Frydendahls Ejere, som efter a llerhøyst bem eldte 
Kongelig Privilegier har B irkesRettighcd til Frydens 
dahi og Tølløse Birker her udi Sjælland, beskikket 
mig som BirkesSkriver til fornæ vnte 2’de Birker 
udi afdøde BirkesSkriver Pinds Sted, naar jeg først 
behørig  er blevet exam ineret. Da jeg nu i denne 
A nledning  er reyst her til K iøbenhavn og fors 
næ vnte 2'de T jenester er meget ringe, jeg og 
desuden er en fattig M and og sidder med Kone 
og 6 smaae uopfødte Børn, saa er min unders 
danigste Begiering, at jeg nu til Examen i de 
næ vnte Poster, som angaar et BirkesSkriver Embede, 
gunstigst maatte blive antagen. Om  mine fattige 
V elkaar vedlægges underdanigst Sognepræsten Pir. 
Baggers Attest, og forbliver med største Respect 
H øyæ dle og V elbaarne, H øyæ dle og V elbyrdige 
H errers underdanigste T iener O tte G randjean«. 
D en 25. ju li 1763 exam inatus ju ris  med karaks 
teren  »ej ubekvem«. Entlediget som birkeskriver 
18. januar 1806 efter ansøgning paa grund  af 
alder og svaghed, og afleverede 20. s. m. i et 
retsm øde sine em bedsbøger til den som birkes 
skriver konstituerede birkedom m er Dall.

G ift l ’ste gang den 10. ok tober 1755 i H ol
bæk (kb.) med Ingeborg Halling, født i 1725, 
død 24. ju li 1787 i Kirke H valsøe (kb.) (degn 1

1) Si. A.lb. Br. 211.
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i Lyderslev G ødert H alling og A nna M argrethe 
Alter). ')

G ift 2’den gang den 
med Maria H olst, født i 1741.

Ved folketæ llingen 1 - 1787 og endnu  *"/« 1788 
er h un  ugift og bor som husholderske hos etats« 
raad, deputeret i rentekam m eret W ilh. Aug. H an
sen paa Frydendahl. Sammesteds bo r hendes 
senere stedsøn Friderich C hristian G randjean, 
ugift, »Foget ved Godset«.

H vorledes birkeskriverens hjem har set ud, faar 
man et godt indtryk af ved at studere løsøre 
specifikationen i en panteobligation  til sønnen, 
senere forpagter G randjean, samt vurderings« 
m ændenes specifikation ved skiftet efter birke« 
skriveren. I stuerne har der været et »blaa 
anstrøget« fyrrechatol, et blaat klædeskab, et 
firkantet, indlagt bord  med skuffe, et blaat slag« 
bord og et b run t aflangt egetræs thebo rd  samt 
et lidet ru n d t d itto . D ertil en »Lenne Stoel« 
og to  »G uldlæ ders Stoele« samt en spindestol 
med hynde. Paa et af bordene eller chatolet 
har der staaet et sø lvuhr i »et Taffeluhrs Fouteral«, 1

1) Degn Halling var født i 1672, student Kbhvn. 1694. Kaldet af prins Carl paa Vemmetofte i december 1721, død 28. februar 1750, gift med forgængerens enke, Margrethe Alter, død sommeren 1731. Hun var først gift med degn Peder Chr. Præstø, var søster til degnen i Holtug Johs. Høyers hustru Birgitte Alter (Sjællands Stifts Degnenistorie). Margrethe Alter var datter af Ole Alter, født i Bergen, student Bergen 1674, magister 1688, tysk sognepræst ved Frelsers kirke paa Christianshavn 21. januar 1690. Gift med Anna Lorentsdatter (Wibergs Dansk Præstehistorie).
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paa et af de smaa borde »et H æ kkebur med 2 
C anarii Fugle og 3 d itto  smaae med 3 ditto«. 
Fløjtet fra 5 kanariefugle har nok kunnet live 
op i hverdagslivets stillleben, bortset fra farve* 
konste lla tionen: de gule fugle til de blaa m øbler. 
Paa væggene har der hæ ngt et langt spejl i brun 
ramme, 2 sorte skilderier og 4 m indre i ramme.

Him m el »Sængestædet« er ny t og blaastrøget, 
med 4 stk. rød t og hvid t om hæng, indeholdende 
følgende farvesym foni: en blaastribet underdyne, 
en grønstribet hoveddyne, en rødstribet træ kpude 
med vaar, og en grønstribet ditto. Pigesengen 
byder paa en grønstribet overdyne, en blaastribet 
underdyne og en sortstribet vadm els hoveddyne.

Der er 3 fag op trukne gardiner og 3 stk. grønne 
gardiner. A f inventaret kan nævnes en rød 
bræ ndevinsbim pel, en messingkjedel, en kobber 
thekjedel, en tinlysestage med sax, en m alm m orter 
med støder, en kobber kaffekjedel.

U de i gaarden findes en kariol med tilbehør, 
seletøj og tømm e, og til v in terb rug  er der en 
grøn anstrøgen kane med je rn  under og i stalden 
staar en 5*aarig sortebrun  hest, der ogsaa er an* 
vendt til ridebrug ,1) da der i stalden hænger 
ridesaddel, bidsel, skydegrime, ridedæ kken med 
overgjord etc. A f kreaturer er der iøvrigt to 
kvier, en blakket og en sorthjelm et, 3 gamle faar 
»med grøde«, en gammel væder, 3 gæs »med 
grøde«, og en gase.

1) Om broderens, herredsskriver Chr. Grandje.ins underlige ridetur i 1750, se Brasch: Vemmetoftes Historie, III del, s. 204.
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Det er hovedind trykket af birkeskriverhjem m et 

C harlo tten borg  ved Frydendahl anno  1792.
V ed skiftet i 1815') viser det sig, at møbles 

m entet er blevet en del forøget, der er kommet 
til »et N ørrenbæ rer«  s tueuh r og et fuglebord 
(maaske er kanariefuglebestanden vokset), en eges 
træs dragkiste med 4 skuffer, laas og nøgle, flere 
stole, 10 stk. smaa gamle skilderier, et spejl i 
forgyldt ramme og endvidere en rigtig them askine 
i kobber. 1 dragkisten har der bl. a. ligget 5 
gudelige bøger, men bogsam lingen byder ikke 
paa noget jura. De juridiske bøger har han 
form entlig  forud skænket sin søn, forpagteren, 
derib land t C hr. V s danske lov, der er gaaet i 
arv i fam ilien til den ældste søn, den ejes nu 
af overretssagfører G randjean, og er forsynet 
med forpagter Frederik C hristian G randjeans nav
netræk. E. Hesselbergs »juridiske Collegium « 
1—4 (K bhvn. 1763) ejes af læge G randjean,-) 
ogsaa de to  bøger bærer forpagterens navnetræk. 
Findelig er der ogsaa en fyrretræs dragkiste, hvori 
enken har sit linned.

V ed skiftet efter birkeskriver G randjean møder 
hans enks Maria, født Holst, hendes selvkaarne 
lavværge m øller Lars H ansen fra F rydendahl 
m ølle (stedsønnen Fr. Chr. Gr.s svigerfader) samt 
Friedrich C hristian G randjean af Drax mølle 
paa egne og øvrige m edarvingers vegne. Det 
fo refundne løsøre registreres og vurderes til 148

1) Merløse Tudse Herreders Skifteretsprotokol 1809—19 s. 148 samt Dokumenter til Skifteprotokollen 1815—19.2) Kn gave fra hans svoger, sygekasseinspektør Ploug Borberg, der havde købt dem paa en auktion i 1919 efter afdøde byfogedfuldmægtig Valentiner af Køge.
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rdl. 2 m. 2 sk. De samlede efterladenskaber 
sælges ved offentlig auktion  og indbringer 262 rdl. 
2 m. 9. sk. Sønnen Fr. Chr. G r.'s fordring paa 
boet andrager im idlertid  567 rdl. 1 m. 3 sk., men 
han gør ikke krav paa sine penge, herom  beretter 
sk iftepro tokollen : »Bem eldte tilstedeværende A r- 
ving Frederik C hristian G randjean, som fandt, 
at hans fordring i Boet langt oversteg sammes

Birkeskriver Grandjeans underskrift 1764.

Indtægts Summa, og da han altid haver bestræbt 
sig for at opfylde sin Pligt, saavidt hans Evne 
havde tillad t ham, at kom me hans gamle Fader 
til H jæ lp i hans træ ngende Forfatning udi i sit 
lidet Levebrød, saaledes følte han sig endnu  fors 
bunden  at yde sin Stifm oder Maria, føed Holst, 
al den Bistand han kunde, især med H ensyn til 
hendes taalm odige og gode Omgang, som hun 
med al m ulig O m hyggelighed godvillig  har vist 
im od hans sal. Fader i hans langvarige Svaghed 
og nogle Aars Sengeliggen, og derfor erkender, 
at han frem deles ville betro  bem eldte sin Stifs 
m oder sin Fordring paa Boet og hende i hendes 
Levetid, fordi han fandt, at hun in tet af Boets 
Ejendele kunde undvære.«

Birkeskriver G randjeans begravelse sørgede søn s 
nen for, regningen derover findes ib landt skiftes 
dok u m en tern e :
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1. For en Liigkiste betalt til Lars Snedker
ved F ry d e n d a h l............................................

2. For G ravning af G raven 3 A len d y b . . .
3. D egnen for at synge 1 

Skoleholderen d itto  /
4. For K lokkernes R in gn in g ............................
5. Til Liigfølget et tarveligt M aaltid M ad ..6. Til I.iigbærerne og dem, der ringede Kloks

kerne, Bedem anden etc.:
a. 10 Potter B ræ n d ev in ......................  40
b. ' o Tønde got Ø l .............................  50
c. 4 Pd. S m ø r..........................................  24
d. 3 Pd. O s t ............................................  24
e. 2 Brød, vog 32 Pd........................... 22
f. Snes Æ g ..............................................  5

7. 6 A len Tøj til at klæde Lüget udi

rdl.
120
24
18
12

150

165
72

561
H ar ligfølget saaledes faaet et tarveligt maaltid 

mad til 150 rdl. har til gengæld ligbæ rerne drukket 
sig en orden tlig  Frokost til 165 r d l . !

Paa den 
ovenom talte 
panteobligas 
tion  tindes 

birkeskriver 
O tte Grands

jeans signet 
aftryk, der ser 
ud  som vist, 
og det dates 
rer sig saas 

ledes fra 1792.
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D. Frederik Christian Grandjean, født 7. juli 

1756, død 7. juli 1830 i K allundborg.
Fuldm ægtig paa F rydendahl 1781, ridefoged 

(forvalter) fra 1788 til 1799. Da konferensraad 
V ilh. Aug. H ansen til F rydendahl døde i 1796 
overtog hans enke Inger C harlo tte  født G raah 
godset, som hun  bortforpag tede fra maj 1797. 
G randjean har form entlig  ikke været nødvendig 
som ridefoged efter bortforpag tningen, og da grev 
R antzau-A scheberg i 1799 køber Sæbygaard, over* 
tager G randjean forpagtn ingen dér. I 1801 ved 
folketæ llingen 1 L, boede han paa Sæbygaard som 
forpagter med kone, 5 børn  og konens søsterdatter, 
3 tjenestepiger samt 7 karle, 12 piger og en dag» 
lejer. Sæbygaard købtes i 1806 af kam m erherre 
Friederich v. H oppe, som ifølge panteobliga* 
tionen  af 19. decem ber 1814 er forpagter G rand
jean skyldig 936 rdl. G randjean behold t nemlig 
forpagtningen lige til 1815, som var vendepunktet 
i hans liv. G run det paa pengekrisen og de for 
landbruget katastrofale aar synes det at være 
gaaet stærkt økonom isk tilbage for ham ved den 
tid, og efter at have op h o ld t sig en kort tid 
paa L indholtgaard bliver han fæster af D raxm ølle 
und er baron iet A delersborg .1)

1) Draxmølle var en stubmølle og laa 1 km. fra møllegaarden, hvortil der ogsaa hørte en stampemølle, der blev drevet af et vandløb, der løb neden for haven, hvoraf der endnu staar et ældgammelt lindelysthus. Det til gaarden i gamle dage hørende landbrug var kun paa 40 tdr. land, mens dette i vore dage er meget større og bl. a. har 50 tdr. land af den udtørrede Lammefjord. Gaarden laa altsaa dengang lige ned til fjorden. Den nuværende ejer, R. Hansens hustru erindrer en tradition i hendes familie, som har gaar* den paa 4’de generation, om en Grandjean, der skulde nave
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I 1819 er der kom m et en ny fæstem øller paa 

D raxm ølle,3) G randjean er da form entlig  flyttet 
til K allundborg, hvor han i hvert fald sammen 
med sin hustru  henlevede sine sidste aar hos 
svigersønnen, overre tsprokurator C hr. D itlev H øeg 
N issen.8)

Som fors 
valter paa 

Frydendahl 
og som fors 
pagter paa 
Sæbygaard 

har han haft 
gode aar. 
H ans oms 
gangskreds 

ses af listen

over fads 
derne ved 
børnenes 

daab, kon
ferenceraad- 

inde H ansen 
paa Fryden
d ah l bærer 
hans første 

barn  til daas 
ben, birkes

dom m er Laurentius W ohnsen  og hans familie ops 
træ der stadig som faddere, ligesaa forpagter A ndreas 
Borgen i Bolettesm inde samt fætteren, amtstues 
fu ldm æ gtig  cand. theol. A ugustinus G. i H o lbæ k,4) 
svogeren, studiosus H ansen i Frydendahl m ølle og

haft mellen i fæste og hvis to døttre skulde have haft ride« heste f  Forpagter G. havde tre heste til bedriften, saa det er forklaringen. Dettrene har været vant til at ride fra livet paa Sæbygaard under større forhold, men det er karakteristisk at dette træk er blevet overleveret.2) Søren Offersens fæstebrev af -‘ m 1819, afgift 50 tdr. byg.3) Søn af prof. jur. ved Sorø Akademi Hans Nicolaj Nissen og Anna Sophie Topp.4) Forpagter G. er ved testamente indsat til amtstuefuld« mægtigens executor og kæmpede bravt for arvingernes ret mod en tidligere amtsforvalter With, der indgav en exorbitant fordring i boet. Dødsboet indeholder flere meget velskrevne indlæg fra forpagter G., der baade skrev smukt og skrev godt for sig.
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en del af om egnens proprietæ rer og forpagtere. 
Paa Sæbygaard havde børnene en inform ator, can
didatus theologiæ  H ans Storm , som rejser til Jyl
land, da familien drager til D raxm ølle. Fra den 
tid  stam m er ogsaa det i fam ilien bevarede, paa 
om staaende side aftrykte signet, der meget ligner 
fætterens, am tstuefuldm ægtigens.

M edens forpagter G. før 1815 har penge til* 
gode dels hos kam m erherre H oppe og dels hos 
sin gamle fader, birkeskriver G. (iflg. panteobligas 
tionen  af 1792 et beløb af rdl. 435) kom m er han
1 gæld, først til vennen , forpagter A ndreas B or
gen1) paa O verbierg Pagterold i H orns herred 
ved panteobligation  af 18. decem ber 1816 for et 
beløb af 2600 rdl. H erfor giver han pant i sit 
tilgodehavende hos kam m erherre H oppe samt i 
følgende ejendele:
3 gode Bester af V æ rdi 200 Rdl. e r ........... 600
18 Stk. Kiør å 50 R d l.........................................  900
10 Stk. Faar å 10 R dl.........................................  100
3 jernbeslagne V ogne med Fieller etc. i coms 

plet Stand å  150 R dl....................................... 150
2 Jernharver å 40 R dl.........................................  80
1 Jernp loug  i com plet S tan d ..........................  50
1 Trum le i d ito  S tan d ........................................ 30
5 nye Jern  Bielæggerovne a 50 R dl............  250

Bliver: 3006
som giver et lille begreb om bedriften. Ders 
næst bliver han iflg. panteobligation  af 2. februar

1) Forpagter G. stod i 1798 (■ ’* :i) fadder til Borgens son Buonaparte, den senere rektor ved metropolitanskolen, professor og etatsraad Bonaparte Borgen (1798—1884).
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1818 geheim ekonferensraadinde, baronesse Bertha 
A dler, født comtesse M oltke, til A delersborg  738 
rdl. skyldig, og herfor sætter han sit løsøre i 
pant. Specifikationen over løsøret sætter os i 
stand til at rekonstruere forpagterens stueinteriør.

D er findes en indlagt elm etræs dragkiste med 
4 skuffer, laase og nøgler, to helt elm etræs drag; 
kister, et egetræs chatol med opsats, en m ahogni 
sopha med rødstribet sirtesbetræk, 12 stole med 
samme slags betræk, et m ahogni bakkebord , et 
d itto  med skuffe, laas og nøgle, et rund t elme; 
træs thebord , et d itto  med skuffe, et blaatm alet 
fyrretræs skab med mange skuffer, et bruntm alet 
fyrretræs klædesskab. Flere af m øblerne gen ' 
kendes let som arvegods efter faderen, hvad der 
ogsaa gælder det paa chatollet anbragte »8’te 
dages stueuhr i et indlagt m ahogni fouteral med 
3 mæssing toppe og do. beslag«. Paa væggene 
har der hæ ngt tvende spejle i m ahogni ramme 
med forgyldte lister, et bredere, et større blaa; 
malet med forgyldte lister og tvende med sort 
ramme og forgyldte lister. Ialt 6 spejle, en ud; 
fordring  til forfængeligheden.

Paa sengetøj, dækketøj og linned  er der over; 
flod, men sølvtøj nævnes ligesom hos faderen 
overhovedet ikke.

G ift den 4. februar 1791 i F rydendahl m ølle ') 
med A nne Cathrine Hansen, født 8. april 1769 i 
F rydendahl mølle, død 23. marts 1829 i K allund
borg (Fæstem øller ved F rydendahl Lars H ansen 1

1) IHg. Kirkebogen var birkeskriver G. og moller II. for* lovert.
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og A nne M argrethe Jensdatter Krog fra B iergbye 
mølle). ')

V ed hendes død i 1829 er der intet skifte, 
idet det opgives, at hun  ingen arv efterlader, 
da hun har boet hos svigersønnen, overretss 
p rocurator Nissen, i mange aar uden betaling, 
ved hans død i 1830 er der heller intet skifte, da 
det iligemaade anføres, at han in tet efterlader sig.

Forpagter Grandjcans underskrift 1813.
Forpagter G .’s broder, skoleholder i A rendal 

i N orge, G jødert Ludvig G ran d jean ) afgav ved 
deres faders, birkeskriverens død arveafkald til 
fordel for broderen og med følgende m otivering: 
»da det er mig fuldkom m en vitterligt, at min 
B roder H err Friederich C hristian G randjean i 
mange Aar har understø tte t og u n d erho ld t min 
gi. Fader i hans trykte O m stæ ndigheder og høje 
A lderdom . Det skulde alene have været mig 1 2

1) Ved folketællingen i 1787 bor de endnu paa mollen, i 1801 er sønnen Rasmus H. fæstemøller.2) Var ved folketællingen 1787 i huset hos birkeskriver Wohnsen i Torbenfelt som skriverkarl.
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cn sand T røst og Glæde, om min B roder kunde 
være blevet satisfae og skadesløs for sin sønlige 
G o dhed  im od sin og min Fader, men jeg har 
længe indset og beklaget bem eldte min B roder 
for Tab i denne Henseende«. M ed den forhistorie 
kunde han vel, som skik og brug var dengang, 
m odtage den »svigersønlige godhed« uden ycb 
mygelse. S tedm oderen Marie G. født H olst faar 
kgl. konfirm ation paa et testam ente til fordel for 
forpagter G. den 17. januar 1817, det var imid* 
lertid kun over de ting, som han selv havde 
indk øb t til hende i boet efter b irkeskriveren .1)

E. Laurentius Christian Grandjean, fød t 10. maj 
1793 paa T orbenfeld t (dbt. 21. juni i Frydendahl 
kirke) død 8. ok to ber 1853 i Roskilde.

Fik i marts 1814 kgl. udnævnelse som land» 
maaler, og o p h o ld t sig nogle aar i K allundborg  
og Slagelse. Den 11. april 1824 kgl. udnævnelse 
til undertold* S. konsum ptionsbetjent i Kolding,-) 
den 23. august 1834 overtolds S. konsum ptions* 
betjent sammesteds, 1845 to ld k o n tro llø r samme* 
steds, den 29. august 1849 to ld k o n tro llø r i Ros
kilde.'1)

H ans konduite  er »udm ærket god« og »meget 
god« igennem  aarene, hans »færdighed i at skrive 
samt varekundskab og deslige, der er nyttig t for 
told* &. konsum ptionsvæ senet« er stadig »udm ærket 
god« og det maa erkendes, at det nærm est er 
skønskrift, hvorm ed hans em bedsskrivelser er 1 2 3

1) Danske Kancelli 2’det dept. Registranter 1817, nr. 96.2) General Told ¿x Commercc Colicgiets Resolutionsprotokol 1824 nr. 82.3) Bestallingsprotokollen 1833—48 pag. 70.
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skrevet.1) H ans gage i K olding var 525 rdl., pers 
sonligt tillæ g 303 rdl., d iæ ter for expedition 52 
rdl. mens andel i konfiskation og bøder varierer 
stærkt fra aar til aar, dog ikke over 10 rdl.

Toldkontrollør Grandjeans underskrift 1842.
Der foreligger fra hans haand talrige kortarbejder 

fra Kolding, saaledes korte t over K olding by i 
Fyhns bog fra 1848, og paa det kgl. biblio tek 
og i rigsarkivet findes adskillige haandtegnede 
kort som han er mester for,2) bl. a. g rundrids og 
tegning over den projekterede nye amtskolebygs 
n ing i Kolding, farvelagt og med ziirlig, fors 
klarende tekst samt u n d ersk rift.:l) Det gamle 
Trojelske kort over K olding som i kopi hænger 
paa bib lio teket i K olding har han paategnet nye 
og gamle to ld lin jer uden om byen. D en gamle 
med geom etriske maal forsynede messinglinial, 
hvorefter han har slaaet sine landm aalerstreger 
paa kortene findes endnu  i familiens eje.

1) Conduiteliste for Kolding Told & Konsumtionssted 1848.2) Vejle amts historiske aarbog 1923 s. 22.3) Universitetets forestillingsprotokol, kgl. res. 17/«; 1842.
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MAGDALENE SOPHIE A AG A ARD
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H an har været en meget m aadelig økonom . 

A llerede tre dage før sit første b ry llup  laaner 
han i enkekassen paa det for hans tilkom m ende 
hustru  gjorte indskud et beløb paa rdl. 369, og 
dette laan skal tilbagebetales paa seks aar med ' l;, 
hver ju n i og decem ber term in med tillæg af 4 %  
rente. H ans anden hustru  overlevede ham som 
enke i 40 aar og skulde nyde 240 kr. i aarlig 
pension. H un opnaaede aldrig at faa mere end 
152 kr. aarlig, fordi der stadig skulde afdrages 
paa gammel gæld. Det ses ogsaa, at kongen har 
resolveret, at statskassen skal afdrage paa hans 
gæld, som han efterlod sig hos enkekassen efter 
sin død. Saa har han tilm ed kørt flittigt paa 
gageforskud — hvad der nu ikke var saa sjæ ldent 
mellem datidens em bedsm ænd — og stadig været 
i bekneb for penge. 1 1850 forlanger finanss 
m inisteriet, at han skal tegne en extra enkefors 
sikring, men det har han ikke penge til, hvo rfor 
han ansøger om at maatte blive fritaget herfor. 
M inisteriet afslaar hans ansøgning, men han bes 
taler stadig ikke den forlangte enkeforsikring, 
m inisteriet rykker nu  flere gange for en ordn in g  
af sagen, iilsidst endog under trussel af suspens 
sion eller mulkt, hvad der endelig gav det ønskede 
resultat. H elt smaat med kongens m ønt har det 
været om kring 1850, thi gebyret fo r hans udnævs 
nelse til kon tro lleu r i Roskilde, 10 rdl. maa 
m inisteriet ogsaa rykke for betaling af. Opdras 
gelsen af en stor børneflok er vel den delvise 
forklaring  paa hans kroniske pengeforlegenhed.

T oldstedet i Roskilde blev ledet af en tolds 
forvalter, under kon tro llø ren  var der tre tolds
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assistenter fo ruden  betjentene. G randjeans faste 
gage i Roskilde var 970 rdl., altsaa større end 
den ham i K olding tillag te.')

G i f t l ’ste
gang den 9. 
februar 1818 
paa T o rben

felt med 
Ellen Marie 
Weinholdt, 

fød t 16. no= 
vem ber 1796, 
død 29. janus 

ar 1836 i

Kolding. 
(Proprietæ r 

Jørgen M ag- 
nussen W ein- 

ho ld t og 
M argrethe 

R asm ussen.1 2 3)
G ift 2 'den 

gang den 26. 
april 1837 i

Toldkontrollør G. s signet. K olding med
Magdalene Sophie Aagaard, fød t 20. oktober 1812 
i Kolding, død 26. februar 1893 sammesteds. 
(Købm and, borgercaptain i K olding Jacob Aagaard 
og M agdalene Sophie Pon toppidan). :l) H un 
boede som enke i sin fødeby, K olding i D au
gaards hus i K lostergade ikke langt fra snedker
mester K nudsens hus i samme gades nr. 4, der 
hvo r det tidligere hjem havde været og hvor 
bl. a. sønnen, Sophus Julius G. blev født i en 
tofags stue ud til gaden.

1) Meddelelserne vedrerende tjeneste ved toldstedet i Roskilde iflg. skrivelser i Roskilde toldsteds arkiv.2) Hun var søster til den »aandfulde og æstetisk interesserede« Henriette Wulff, der var gift med admiral, kammerherre Wulff, efter hvem G. opkaldte en af sine sønner. G .’s svigerinde, kammerherreinde Wulff tog sig som bekendt af H. C. Andersen i hans første vanskelige aar. Slægt i Hauch Fausbøll: Personalhistoriske Samlinger, 2 R. s. 132 »Patricierslægten Dinesens ældre Led«.3) Slægt i Stamtavle over familien Pontoppidan, 1905.
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A N N A  MARIE CARLSEN
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SOPHUS JULIUS GRANDJEAN
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F. Sophus Julius Grandjean, fad t 23. juni 1848 

i Kolding, død 30. septem ber 1906 i København.
Blev som elev i am tsskolen i K olding konfirs 

meret 4. oktober 1863 af pastor Gad. »H an tils 
træ der sin Plads den 1. Ju n i 1864 hos Købm and 
N ix i Kolding. H an har stor Lyst til den Fors 
retn ing og N ix  er en ualm indelig  dygtig Fors 
retningsm and. Betingelserne er gode, 4 A ar skal 
han staa i Lære, 20 Rdl. faar han hvert A ar og 
Fodtøjet; Vask og det øvrige skal M oder selv 
holde ham med«. — »Igaar (8. Jun i) tiltraadte 
Sophus sin Plads, G ud give det maa gaa, han 
vilde jo  ikke an de t« .1)

Efter end t læ retid og efter at have aftjent sin 
væ rneplig t som m enig og korporal kom  han i 
det store klædefirma M. E. G røn S. Sønner s 
tjeneste, den 31. marts 1878 er han handelsrejsende 
for firmaet og boede i R andbøl ved Vejle, hvilket 
fremgaar af Frim ureslogens arkiv, idet han nævnte 
dato blev optaget til frim urer i Odense.-) For 
sin uddannelses skyld o p h o ld t han sig ogsaa en 
overgang i Skotland, men allerede 23. marts 1875 
løsgr han borgerskab i K øbenhavn som grosserer1) 
og 20. april s. a. anm elder han at ville drive 
forre tn ing  under firma S. G randjean 6. K o .J) 
Firmaet handlede med udenlandsk glas en gros. 
A t G. allerede som 27saarig kunde starte sin 
egen forre tn ing og tilm ed indenfor en anden 1 2 3 4

1) Søsteren, Marie Halby f. Grandjeans dagbog offentliggjort i »Vejle Amts historiske Aarbog 1923«, s. 22 ff.2) Ifølge logens arkiv steg han til 8’de grad, som han fik i 1899.3) Borgerskabsprotokollen i Københavns magistrat.4) Kirmarcgisterct i magistratens l'ste afdi.
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branche end den, han var udlæ rt i, v idner om 
den foretagsom hed og resoluthed, som iøvrigt 
prægede hans karakter. D en fo rnødne kapital 
er sikkert delvis blevet indskudt af hans tidligere 
chef, købm and C hristian Ludvig Berlem e-Nix, 
som nem lig i 1883 ind træ der i firmaet som slee* 
ping partner.

Grosserer Grandjeans underskrift 1882.
G randjeans første bopæl i K øbenhavn var 

N ørrevoldgade 21,') hvor sidenhen forretningen 
fik kon to rer og et af sine flere lagre. I de første 
aar rejste han særdeles meget paa forretningens 
vegne og udnyttede her sine sjældne evner til 
at vinde sine m edm ennesker, bl. a. ved sit friske 
usnobbede væsen. H an var i besiddelse af en 
usædvanlig livfuldhed, med hastige glim t af et 
— undertiden  hensynsløst — paradoxalt vid, der 
gjorde ham velset i de kredse, hvor han færdedes.

Da hans natur i grunden  var overo rdentlig  
exclusiv og meget sensibel, søgte han aldrig at 
gøre nogen indsats udenfor sin forretn ing og sit 
hjem. H an var fintfølende, varm hjertet og fris 
sindet, med høje tanker om den enkeltes pligter 1

1) Kraks vejviser.
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m od sig selv og andre, til en vis grad respektløs 
overfor andres m eninger og konveniensen.

G ift den 7. april 1880 m ed A nna Marie Carl
sen, fød t 19. februar 1857 i V angede (Gent.), død 
12. ju li 1905 i K øbenhavn. (R estauratør Carl 
Erland Carlsen og D orthea C hristine Andersen).

G. 1. Ludvig Christian Grandjean, født 30. sep= 
tem ber 1880 i K øbenhavn.

Overretssagfører Grandjeans underskrift 1926.
Student fra H enrik  M adsens skole 1898, cand. 

juris. 1905, sagførerfuldm ægtig i A arhus fra marts 
1905 til februar 1907, sagfører 2. februar 1907, 
overretssagfører 10. februar 1910. Tiendekom s 
missær 1911. 1918 medlem af bestyrelsen for
Reder iaktieselskabet Tallata, senere dets likvidator. 
Rejse til Frankrig 1923. Stiftede Jydsk H avari
bureau 1923. M edlem af bestyrelsen for de 
sam virkende lejerforeninger 1922—24. Frim urer 
N ovem ber 1908.

G ift den 18. maj 1919 i A alborg  med Kaja 
Brandt, født 18. septem ber .1896 i Aalborg. (Hans
delsrejsende Johannes Lauritz T horvald  Brandt 
og Ane M arie Pingel).

S tudent A alborg  1913, cand. phil. 1914, hus
læ rerinde paa B jørnsholm  1914—16, læ rerinde
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ved A alborg  højere Pigeskole 1916—18, paa fags 
læ rerindekursus i K øbenhavn fra 1. septem ber 
1918 til 1, april 1919.

H . 1. Ludvig Christian Grandjean, født 20. 
juni 1920 i Aarhus.
H . 2. A nne Marie Grandjean, født 23. sep
tem ber 1921 i Aarhus.

G. 2. Sophus Julius (Julio) Grandjean, født 
den 8. decem ber 1881 i K øbenhavn.

Advocat Grandjeans underskrift 1926.
Frekventerede H enrik  M adsens skole til 1896, 

derefter i sølvsm edelære et halvt aar. I lære i 
R ingsted i Crom e & G oldschm idts filial og i 1902 
hos mægler H alby (gift med faderens søster) i 
Kolding. U dvandrede i 1903 til Mexico, ansæt» 
telse i Mexico C ity ved to ldk larering  og spedi« 
tion , senere sekretariatschef i Singer M anufacturing 
Co. Etablerede sig som paten tkonsu len t i jun i 
1906, afsluttede studiet af am erikansk ju ra 1910, 
førte som mexicansk advocat civilprocesser ved» 
rørende patenter og varem ærker i de nationale 
distrikts» og Circuit retter i M exico City, adm iteret 
til at føre sager for det am erikanske patentvæsen
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1916, medlem  af C hartered Institu te of Patent 
A gent, London; V erband  D eutscher Patentanw älte, 
B erlin ; A ssociation Française de Ingenieur Con« 
seil samt Am erican Patent Law Association, 
W ash ing ton ; ko rrespondent til det kgl. danske 
geografiske Selskab.

F orlod  M exico 1926, fo r at aabne filial af sin 
virksom hed i Europa, mens v irksom heden i Mexico 
C ity ledes videre af Kay & W illy  G randjean.

Flår gjort lange rejser til V enezuela, C olum bia, 
C uba, Porto  Rico, Guatem ala, San Salvador, 
H onduras, Nicaragua, Costa Rica, Panam a samt 
N ordsta terne, fo ruden  rundrejser i Europa.

G ift den 31. maj 1921 i M exico C ity med 
Ingeborg von Hedem ann, fød t 15. ju li 1883 i K øben
havn. (Grosserer, klasselo tterikollektør Hans 
C hristel von H edem ann og D oro thea C olum ba 
G jerulff). ')

U d dann et i børnehavegerning 1900—01, der« 
efter ansat som assistent ved frøken Ingrid Jesper
sens børnehave, 1902 flyttet til R anders og der 
ledet egen børnehave ind til 1911. Sygeplejeelev 
paa R igshospitalet 1911—14, privat sygeplejerske 
i L ondon *1914—15, forstanderinde paa Kaløvig 
K ystsanatorium  1915—20, plejem oder ved jule« 
m æ rkesanatoriet ved K olding 1920—21.

H . 1. Olga Runa Grandjean, fød t den 22. jun i 
1926 i K øbenhavn (dbt. Roskilde dom kirke).

1) Wilh. v. Hedemann und Paul v. Hedemann gen. v. Heespen : Geschichte der Familie v. Hedemann (Hamborg 1917—19, 3 bind, ill.) samt Holger Hedemann: Slægt Tavle over generalløjtnant kammerherre H. C. G. F. von Hedemann og Hustrus efterkommere og Dansk Adelsaarbog 1926.
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G. 3. Carl Einar Emil Grandjean, født 12. maj 

1883 i K øbenhavn.

S tudent fra H enrik  M adsens skole 1901, under
læge i hæren 1907, fungerende kandidat paa 
B oserup sanatorie 1907, paa V ejlefjord sanatorie 
1909, medicinsk kandidat jan uar 1910, am anuensis 
hos overlæge, dr. med. V idebech i V iborg fra 
februar 1910 til decem ber s. a. samt reservelæge 
ved garnisonen i V iborg, tu rnuskandida t ved 
kom m unehospitalet i A arhus fra decem ber 1910 
til novem ber 1911. Praktiserende læge i Holbæk, 
fra decem ber 1911 til april 1913, surnum m erær 
assistent ved rigshospitalets øreklin ik fra april 
1913 til ju li 1913, derefter praktiserende læge i 
Skødstrup til ok tober 1919, i samme tid læge 
ved kystsanatoriet ved Kaløvig. Praktiserende 
læge i K øbenhavn fra ok tober 1919.

Lægesekretær i Sundhedsstyrelsen fra 1. januar 
1920, skolelæge ved K øbenhavns kom m unes skole* 
væsen fra august 1921. M edlem  af »Skolelægernes 
staaende udvalg«. Repræ sentantskabsm edlem  i 
K øbenhavns Lægeforening 1922—24. Repræsen* 
tan t i »Selskabet til Skolehygiejnens Fremme« 
1925.

Læge Grandjcans underskrift 1926.
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H ar skrevet »B lodtryksundersøgelser hos Fly

vere« i U geskrift for læger nr. 35 1920 samt 
»L’excercice de la médecine au Danem ark« og 
»Les m édecins et la loi sur les autom obiles« 
1926. D ocum ent C. H. E. P. 49 (a) publié par 
l’organisation d ’hygiène de la société des nations: 
»L’organisation sanitaire du D anem ark« (supplès 
m ent au docum ent C. H. / E. P. 49).

G ift den 29. ju n i 1912 i K øbenhavn med Esther 
Borberg, født 17. august 1888 paa K litgaard i 
Byrum. (H erredsfoged Lauritz Borberg og Agnes 
Sophie G ro th  W edege). ')

Som m eren 1907 exam ineret translatrice i fransk.
H . 1. Jy tte  Marie Borberg Grandjean, født 
12. ok to ber 1916 i Skødstrup.
H . 2. Elsebeth Borberg Grandjean, fød t 26. 
februar 1921 i K øbenhavn (dbt. i V or Frels 
sers kirke).

G. 4. Kay Erland Grandjean, født 13. august 
1884 i K øbenhavn.

4 'de klasses hovedexam en fra H enrik  M adsens 
skole 1900. Speditør i frihavnen i firmaet Ove 
Haugsted, K øbenhavn 1900—06, fuldm ægtig i S. 
G randjean &. Ko., K øbenhavn 1906—08, rejste 
derefter til M exico City, hvor han v irker som 
Patent Solicitor.

G ift den 5. ju n i 1926 i M exico City med 
Florence M ay Siemon, født den 31. ok tober 1893 
i Chicago, 111. U. S. A. (Superin tendent in Cars

1) L. P. Borberg: Stamtavle over Slægten Borberg samt samme Forfatter: Slægten Wedege i Danmark.
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D epartm ent of the Illinois C entral Railroad H enry 
Siem on og M ary V irginia Hengel).

State exam ination for public school Chicago 
1914, private secretary in Religeous Education 
Association, Chicago, 1913—26.

Solicitor Grandjeans underskrift 1926.

G. .5. Ellen Magdalene Grandjean, født 31. 
januar 1886 i K øbenhavn, død 16. maj s. a. i 
K øbenhavn.

G. 6. Asger Emil Valdemar Grandjean, født 
26. Januar 1889 i K øbenhavn.

Prelim inærexam en med udm ærkelse 1904, s. a. 
frivillig læ rling med briggen Ø rnen, 1905 kadet, 
24. septem ber 1909 secondlieutenant i flaaden, 
29. april 1910 prem ierlieutenant, 1. decem ber 1919 
kaptajn, 1. april 1925 orlogskaptajn.

Togter til V estindien, Island og hjemlige far
vande, tjeneste om bord i torpedobaade, konge
skibet, panserskib, kadetskib m. m.

Blev i løbet af 1915—16 uddanne t som flyver, 
ind traad t i m arinens flyvevæsen 10. maj 1915,
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leder af flyvebaadstationen 1918, chef for samme 
1919, fungerende chef for flyvevæsenet 1923, 
chef 1925. U dkom m anderet som chef for mines 
skibet Lossen og leder af den udrustede Faade
styrke ved v interøvelserne 1925—26.

Orlogskaptajn Grandjeans underskrift 1926.
fo rb ered te  1919 det første danske forsøg paa 

regelmæssig flyvning med postbefo rd ring for øje 
(60 flyvninger K bhvn.—Stege). M edlem af korns 
m issionen vedrørende postbesørgelser med lufts 
fartøjer april 1919 til maj 1920. M edlem  af lufts 
fartskom m issionen fra ok tober 1919 til juni 1926. 
M edlem af delegationen til afslutning af lufts 
fartsoverenskom ster med andre lande fra 1919. 
M edlem af udvalget vedrørende statens luftfartss 
havn paa Am ager fra 1920 til 1924. M edlem  af 
luftfartsraadet og dets forretn ingsudvalg  fra 1926. 
K onsulent for m inisteriet for offentlige arbejder 
i luftfartssager fra 1920 til 1926. Fra septem ber 
1924 tjenestegørende i m arinem inisteriet i fors 
bindelse med tjeneste som chef fo r luftm arinen.

D eltog som yngste medlem af den danske 
m arinedelegation i rejse til Tyskland og Belgien 
efter indbydelse af den tyske regering foraaret 
1918, og har siden foretaget adskillige rejser til 
ud landet i an ledning af studium , m aterialeindkøb 
og forskellige luftfartkonferencer.

R. U denl. o rd ner: Po. P. R. 2., Fi. H. R. 3., 
N. St. 0,3.. S. Sv. 3.
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G ift den 16. ju li 1921 med H edw ig Alwine 

Auguste (Ulla) Haack, fød t 9. august 1898 i Stettin. 
(K øbm and i Stettin W ilhelm  Haack og Emma 
A ntonie Birgitte Rosalie von D ü ringshofen).

H u n  gift l ’ste gang 17. ok tober 1917 i Berlin 
med forfatteren H erm ann H ell, fød t 19. septems 
ber 1894 i Pom m ern. (G odsejer i Pom m ern H er
m ann H ell og ).
Æ gteskabet opløst 22. ju n i 1921.

Spillet forskellige f ilm ro lle r  i Berlin 1918 og 
i K øbenhavn 1919—20 (N ordisk  Film) bl. a. som 
U ndine.

H . 1. Elinor Marie Antoinette Grandjean, 
født 16. decem ber 1920 i K øbenhavn (dbt. i 
Sct. Jacobs kirke).
H . 2. Ursulla Birgitte Grandjean, fød t 26. 
april 1922 i K øbenhavn (dbt. H olm ens kirke).

G. 7. Paul A xel W illy Grandjean, fød t 3. marts 
1891 i K øbenhavn.

4'de klasses hovedexam en fra H enrik  M adsens 
skole 1906, assistent i H aandvæ rkerbanken, Købens 
havn 1906—16, sidst som chef for rem boursais 
delingen, rejste til M exico C ity 1916. Prokurist 
i bankierfirm aet Lacaud e H ijo, M exico City, 
1918—20, manager i Banque Française du M exique, 
filialen i San Luis Potosi 1920—23, superin tenden t 
og subsmanager i S uperior A u to  Com pany, Mexico 
City, 1923—24, o ph o ld  i D anm ark 1924—25, Patent 
Solicitor i M exico C ity 1926.

G ift den 3. april 1926 i M exico City med 
Margrethe (Grethe) Faber, født 5. decem ber 1902
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i K øbenhavn. (G rosserer M auritz Trap Friis Faber 
og T hora C laudia M argaretha W eilbach).

Realexamen fra A nna Barfods højere Pigeskole 
paa Frederiksberg 1919, konst. kontorm edhjæ lper 
i finansm inisteriets 2. departem ent 1920—24, p ro
kurist i A S. M auritz Faber, Frederiksberg 1924—25.

Solicitor Grandjeans underskrift 1926.
H un gift l ’ste gang 21. april 1923 i K øbenhavn 

med assistent i finansm inisteriet Hans Sophus 
W ilhelm  M eyn. (D riftsinspektør Johan  Gustav 
M eyn og Agnes von K ohl). Æ gteskabet opløst 
4. marts 1926.

G. 8. Louis Eugène Grandjean, født 2. marts 
1898 i K øbenhavn.

Frekventerede Sorø Akadem is m ellemskole og 
to  gym nasieklasser, handelsskoleexam en fra den 
jydske handelshøjskole i A arhus 1915. I handels* 
lære hos H ans Broge &. Co., A arhus og Frede
riksberg M etalvarefabrik, K øbenhavn. Rejste i 
slu tn ingen af 1917 til Omsk som korrespondent 
i Russisk Asiatisk Kompagni, overgik i 1918 til 
G eneral Commercial Co. i Y okoham a som kas
serer, senere som supercargo med dam peren 
N ichiyo M aru til K onstantinopel, og der som 
shipp ing  &. insurance m anager i firmaets filial 
indtil ju li 1920. Efter hjem kom st ansat i Assurance*
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C om pagniet Baltica som korrespondent, fra 1. 
jan uar 1922 fuldm ægtig og fra 1. jan uar 1926 
kontorchef.

Kontorchef Grandjeans underskrift 1926.
M edlem af Soransk Sam funds bestyrelse siden 

1923, sam fundets sekretær fra april 1926, leder 
af dets engageringskontor fra 1924—26. Udgav 
1922: Biskop N icolai Edinger Balles Slægt, 1923 
6. 24: Balleske Fam ilieblade, 1925: York A n t
werpen Reglerne, en haandbog, samt 1926: næ n  
væ rende slægtebog over grosserer Sophus Julius 
G randjeans forfæ dre og efterkom m ere.

Fra udlandet korrespon den t til A arhus Stifts
tidende, har skrevet en afhandling til N ordisk 
Forsikringstidsskrift, talrige artikler i Soraner» 
bladet, siden 1924 søforsikringsm edarbejder ved 
fagbladet »A ssurandøren«. Forelæ sninger over sø» 
forsikringpaa Forsikringshøjskolen fra januar 1927.

Frim urer novem ber 1925.
G ift den 6. novem ber 1919 i K onstantinopel 

med Ellen Margrethe Ingeborg Balle, født 25. 
jan uar 1894 i Slagelse (dbt. St. M ikkels kirke). 
(O verretssagfører, bankdirek tø r Frederik Jacob 
C hristian Balle og Elisabeth Deichm ann). ') Fre» 
kventerede Slagelse private mellem» 6. realskole, 
handelsskoleexam en fra den jydske handelshøj»

1) Louis K. Grandjean: Biskop Nicolai Edinger Balles Slægt.København 1922.
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skole i A arhus 1915, ansat i A ssurance-C om pagnict 
Baltica 1916, i G enerald irektoratet for Statsbanerne 
1916-1919.

H . 1. Bent Otte Edinger Grandjean, født 21. 
septem ber 1922 (dbt. V or Frelsers kirke).
H . 2. N ancy Madeleine Grandjean, født 12. 
juli 1926 (dbt. fransksreform ert kirke).
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