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GROSSERER

SOPHUS JU L IU S G R A N D JE A N ’

FO RFÆ D RE OG EFTERK O M M ERE
ved LOUIS E. GRANDJEAN

Trykt som manuskript i 100 eksemplarer.

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

H. Kastrup. Kbhvn. L.

FORORD.
T 1879 udgav daværende prem ierlieutenant, ses
nere oberstlieutenant H. F. Grandjean en
hektograferet stamtavle over familien Grandjean,
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 fremtræder
som en slægtbog med fyldigere personalhistoriske
oplysninger. Da det imidlertid endnu vil vare
en tid, inden underarkivar Grandjean, der agter
at paatage sig dette arbejde, faar stunder hertil,
har jeg fundet det opportunt foreløbig at forske
min egen gren af slægtens historie og udgivenærværende lille bog om min fa’rs forfædre af
navnet Grandjean samt hans efterkommere.
De to ældre grene, V ennerslund5grenen og
herredsskriver Christian Grandjeans gren, er saa»
ledes ikke nævnt i denne bog, ej heller fa rs
forfædres søskende og deres efterkommere, om
hvem jeg derfor maa henvise til stamtavlen af 1895.
Uden kontorchef, cand. jur. H. G. Olriks
utrættelige 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 taknemmelig.
Skulde der alligevel være fejl og unøjagtigheder,
beder jeg paa forhaand om overbærenhed.
Christianshavn, efteraaret 1926.

LOUIS E. GRANDJEAN.

IN D LED N IN G .
i H. F. G randjean: Familien Grand»
Somjeananført
(s. 5) samt i Hauch Fausbøll: Slægte»
haandbogen (s. 268) beretter familietraditionen
om, at slægten Grandjean skulde være kommet
til Danmark efter det nantiske edikts ophævelse
i 1685 i følge med familien von Pless,!!) samt at
slægten skulde have rod i omegnen 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 \. /Ct
slægtensmed»
hundrede har
lemmer at
slægtens for»
føre de i siæg»
skellige grene
ten gennem
benyttet segl,
ca. 150 aar
hvori ses en
traditionelle
kronhjort og
dyrefigurer
en trane, eller
paa virkelig
et af disse dyr.
heraldisk
maade: skjoldet delt af sølv, hvori en fra de»
lingen bag et træ fremspringende halv, natur»
ligfarvet kronhjort, og blaat, hvori en naturlig»
farvet trane støttende højre ben mod en søjle,
paa hjelmen en hjortevie. Afbilding af vaabenet
samt blasonering af underarkivar P. B. Grandjean
*) I brandmandtallet 1728 opføres som boende i Admiralgade
mtr. 206 Johan Sehang »har væred camer tiener hos Hr.
rand Pless«. Han er ugift. Traditionen er saa*
f;eheime
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 tilknytning til det
gamle signet og dels som et motto brugte tolds
kontrollør Laurentius Christian Grandjean og
grosserer Sophus Julius Grandjean devisen:
S E M P E R V I G I L..

A. Augustinus Grandjean cr den første i Dan
mark bosiddende af navnet. Han nævnes første
gang i den i rigsarkivet opbevarede inddelings»
jordebog for oberst Baltzar Frederik Raabes rytters
regiment for 1688, som kvartermester, han stod
da i ritmester Kreidels kompagni, boede paa en
ryttergaard i Hyllested. I den næste endnu bes
varede jordebog, for 1696, staar han opført under
ritmester Schrøders kompagni, men var da kun
korporal og boede i Stillinge, han kaldes der
August eller Augustinus G randhans.1) H vornaar
han er kommet i regimentet kan ikke ses, men
det har næppe været før 1681, da den reformerte
dronning C harlotte Amalie formaaede Christian V
til at lade de danske gesandter i udlandet meds
dele, at hans kongelige majestæt vilde beskytte
de reformerte flygtninge, huguenotterne, derm aatte
ty til Danmark.-)
Han havde flere børn, som opkalder deres
børn efter ham med Augustinus»navnet.:i)
B. Ludvig Grandjean, født i 1688 (døbt i H ylle
sted 5. august), død 18. august 1767 i Hjembæk.
Han nævnes første gang i 1713 som knyttet
til Christian V ’s reformerte enkedronning Chars
lotte Amalie, som tog sig varmt af sine trosfæller,
1)
2)
.3)

Jægermester C. Schøllers undersegeiser offentliggjort i
Personalhistorisk Tidsskrift, 5 rk., 4 b., s. 289.
Børge Jansen: I)e reformerte i Danmark s. 23.
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 gagereglementernc
for 1717—20 staar han opført som jæger i Stevns
herred. Ved enkedronningens død ansættes han
i kongelig tjeneste med samme løn, almindelig
skovriderløn af 80 rdl. U nder ham stod 7 skov»
fogeder. Efter i 17 aar at have beklædt embedet
klages der over ham af rytterbønderne i Stevns
herred, idet stiftamtmand von Holstein indberetter
(24. april 1730) at rytterbønderne »haver sig
klageligen besværet over skovrider Ludvig G rand
schang imod dennem udøvende urette forhold,
at de af hannem vederfares stor uret, ja vold og
overlast i adskillige poster«. Der nedsættes en
kommission til at undersøge sagen, og denne
kommission fælder en dom (dateret Køge 10.
septem ber 1733), hvorefter Grandjean skal have
sit embede forbrudt og betale en bøde paa 349
rdl. Der var ikke mindre end 99 anklagepunkter,
men kom missionen frikender ham dog i de 80,
og et par af landsdommerne, der sad i kommis*
sionen, kan ikke tiltræde dommen, særlig ikke
afskedigelsen. Det er derfor saa meget mærkes
ligere, at-Grandjean ikke ønsker sagen appelleret
til højesteret, men kun i sin antagelse af dommen
udtaler haab om, at man vil lade naade gaa for
ret og at kongen formildes »saa at jeg fattige
mand ikke skal see mig med H ustru og 6 børn
satt i yderste armod og ruin«. Hans haab gaar
kun delvis i opfyldelse, ved kgl. resolution af
26. april 1734 forandres hans dom, saaledes at
den ham idømte bøde bortfalder, mens embeds*
fortabelsen opretholdes.
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Med sin efterfølger i em bedet kommer han i
klammeri. Efterfølgeren skal betale Grandjean
100 rdl. for forbedringer i skovridergaarden,')

Skovrider Grandjeans underskrift 1738.

men Grandjean »nedbryder og borttager saavel
paneel og stakit værket som og porten og laasene
fra dørene og dels af lofterne«. Han har den
dristighed at klage over efterfølgeren, men rente«
kammeret er nu træt af hans kværulance, det
bestemmes ved kgl. resolution af 16. maj 1733,
at »han skal bringes til taushed« og straffes, hvis
han fremkommer med flere besværinger. Han
boede dengang i Køge og stod i skat for 2 mark
og 51 skilling. Med hensyn til hans formue«
omstændigheder ses det iøvrigt af Køge pantebog
1722, at han har laant møller Niels Andersen
200 rdl. mod pant i møllen, og ifølge skjødebog,
for Sjællandsfars landsthing sælger Peder Lau
ritzen 1735 til »højagtbare, velfornemme Sr. Ludvig
Grandjean, boende i Gjorsløf«, det priviligerede
værtshus der for 1200 rdl. courant. Grandjean
sælger det allerede igen i 1736 for 1400 rdl.-) 12
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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Han bliver senere privat skovrider i Stokke
bjerg, hvor han levede indtil sin død.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 næppe været. I saa fald kunde han ikke
have laant penge ud og kort efter sin afskedigelse
af kgl. tjeneste købe fast ejendom. Ved 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 amt omtales som »dog«
tige betjenter, som har lært professionen«.
Gift l ’ste gang med Dorthe Cathrine Randrup,
født 1684 og død 1759 i Hjembæk, (begravet 4’de
søndag efter trinitatis).
Gift 2’den gang den 3. august 1761 i Hjembæk
med Maren Madsdatter, født 1737, død 28. februar
1808. H un var ogsaa gift to gange, nemlig anden
gang efter Grandjeans død med skoleholder i
Kundby Nicolaj Christian Prahl (viet 22. oktober
1767 i Kundby).
C. Otte Grandjean, født i 1727, død 2. april
1815 paa Torbenfeldt. Skytte paa Agnsøgaard
til 1762, derefter birkeskriver ved Tølløsegaard
og Frydendahl birker (sammenlagte 4 1690) privat
udnævnt af Frydendahls ejer, etatsraad, amtmand 12
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 Cederfeldt, kgl. konfirm ation paa udnævs
nelsen 4. maj 1764.') I juli 1763 opholder G rand
jean sig i København og indgiver følgende ans
søgning til det juridiske fakultet, dateret 22. juli:
»Paa kongelig allernaadigst A pprobation haver
Frydendahls Ejere, som efter allerhøyst bemeldte
Kongelig Privilegier har BirkesRettighcd til Frydens
dahi og Tølløse Birker her udi Sjælland, beskikket
mig som BirkesSkriver til fornævnte 2’de Birker
udi afdøde BirkesSkriver Pinds Sted, naar jeg først
behørig er blevet examineret. Da jeg nu i denne
A nledning er reyst her til Kiøbenhavn og fors
nævnte 2'de Tjenester 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
nævnte Poster, som angaar et BirkesSkriver Embede,
gunstigst maatte blive antagen. Om mine fattige
Velkaar vedlægges underdanigst Sognepræsten Pir.
Baggers Attest, og forbliver med største Respect
Høyædle og Velbaarne, Høyædle og Velbyrdige
Herrers underdanigste Tiener Otte Grandjean«.
Den 25. juli 1763 examinatus juris 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
retsmøde sine em bedsbøger til den som birkes
skriver konstituerede birkedommer Dall.
Gift l ’ste gang den 10. oktober 1755 i Hol
bæk (kb.) med Ingeborg Halling, født i 1725,
død 24. juli 1787 i Kirke Hvalsøe (kb.) (degn 1
1) Si. A.lb. Br. 211.
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i Lyderslev G ødert Halling og A nna Margrethe
Alter). ')
Gift 2’den gang den
med Maria Holst, født i 1741.
Ved folketællingen 1 - 1787 og endnu *"/« 1788
er hun ugift og bor som husholderske hos etats«
raad, deputeret i rentekammeret W ilh. Aug. H an
sen paa Frydendahl. Sammesteds bor hendes
senere stedsøn Friderich Christian Grandjean,
ugift, »Foget ved Godset«.
Hvorledes birkeskriverens hjem har set ud, faar
man et godt indtryk af ved at studere løsøre
specifikationen i en panteobligation til sønnen,
senere forpagter Grandjean, samt vurderings«
mændenes 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 brunt aflangt egetræs thebord samt
et lidet rundt ditto. Dertil en »Lenne Stoel«
og to »Guldlæders Stoele« samt en spindestol
med hynde. Paa et af bordene eller chatolet
har der staaet et sølvuhr 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, Mar
grethe 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 Hækkebur med 2
Canarii Fugle og 3 ditto smaae med 3 ditto«.
Fløjtet fra 5 kanariefugle har nok kunnet live
op i hverdagslivets stillleben, bortset fra farve*
konstellationen: de gule fugle til de blaa møbler.
Paa væggene har der hængt et langt spejl i brun
ramme, 2 sorte skilderier og 4 mindre i ramme.
Himmel »Sængestædet« er nyt og blaastrøget,
med 4 stk. rødt og hvidt omhæng, indeholdende
følgende farvesymfoni: en blaastribet underdyne,
en grønstribet hoveddyne, en rødstribet trækpude
med vaar, og en grønstribet ditto. Pigesengen
byder paa en grønstribet overdyne, en blaastribet
underdyne og en sortstribet vadmels hoveddyne.
Der er 3 fag optrukne gardiner og 3 stk. grønne
gardiner. A f inventaret kan nævnes en rød
brændevinsbim pel, en messingkjedel, en kobber
thekjedel, en tinlysestage med sax, en malmmorter
med støder, en kobber kaffekjedel.
Ude i gaarden findes en kariol med tilbehør,
seletøj og tømme, og til vinterbrug er der en
grøn anstrøgen kane med jern 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, ridedækken med
overgjord etc. Af kreaturer er der iøvrigt to
kvier, en blakket og en sorthjelmet, 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 hovedindtrykket af birkeskriverhjemmet
C harlottenborg ved Frydendahl anno 1792.
Ved skiftet i 1815') viser det sig, at møbles
mentet er blevet en del forøget, der er kommet
til »et N ørrenbærer« stueuhr 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 themaskine
i kobber. 1 dragkisten har der bl. a. ligget 5
gudelige bøger, men bogsamlingen byder ikke
paa noget jura. De juridiske bøger har han
form entlig forud skænket sin søn, forpagteren,
deriblandt Chr. V s danske lov, der er gaaet i
arv i familien til den ældste søn, den ejes nu
af overretssagfører Grandjean, og er forsynet
med forpagter Frederik Christian Grandjeans nav
netræk. E. Hesselbergs »juridiske Collegium«
1—4 (Kbhvn. 1763) ejes af læge Grandjean,-)
ogsaa de to bøger bærer forpagterens navnetræk.
Findelig er der ogsaa en fyrretræs dragkiste, hvori
enken har sit linned.
Ved skiftet efter birkeskriver Grandjean møder
hans enks Maria, født Holst, hendes selvkaarne
lavværge møller Lars H ansen fra Frydendahl
mølle (stedsønnen Fr. Chr. Gr.s svigerfader) samt
Friedrich Christian Grandjean af Drax mølle
paa egne og øvrige medarvingers vegne. Det
forefundne 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 Borb
erg, 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. Gr.'s fordring paa
boet andrager imidlertid 567 rdl. 1 m. 3 sk., men
han gør ikke krav paa sine penge, herom beretter
skifteprotokollen: »Bemeldte tilstedeværende Arving Frederik Christian Grandjean, 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 tilladt ham, at komme hans gamle Fader
til Hjælp i hans trængende Forfatning udi i sit
lidet Levebrød, saaledes følte han sig endnu fors
bunden at yde sin Stifmoder Maria, føed Holst,
al den Bistand han kunde, især med Hensyn til
hendes taalmodige og gode Omgang, som hun
med al mulig Om hyggelighed godvillig har vist
imod hans sal. Fader i hans langvarige Svaghed
og nogle Aars Sengeliggen, og derfor erkender,
at han fremdeles ville betro bemeldte sin Stifs
moder sin Fordring paa Boet og hende i hendes
Levetid, fordi han fandt, at hun intet af Boets
Ejendele kunde undvære.«
Birkeskriver Grandjeans begravelse sørgede søns
nen for, regningen derover findes iblandt skiftes
dokum enterne:
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1.
2.
3.
4.
5.

For en Liigkiste betalt til Lars Snedker
ved F rydendah l............................................
For Gravning af Graven 3 Alen d y b ...
Degnen for at synge 1
Skoleholderen ditto /
For Klokkernes R ingning............................
Til Liigfølget et tarveligt Maaltid M ad..
6. Til I.iigbærerne og dem, der ringede Kloks
kerne, Bedemanden etc.:
a. 10 Potter B ræ ndevin...................... 40
b. ' o Tønde got Ø l............................. 50
c. 4 Pd. Sm ør.......................................... 24
d. 3 Pd. O s t ............................................ 24
e. 2 Brød, vog 32 Pd........................... 22
f. Snes Æ g .............................................. 5
7. 6 Alen Tøj til at klæde Lüget udi

rdl.

120
24
18

12

150

165
72
561
Har ligfølget saaledes faaet et tarveligt maaltid
mad til 150 rdl. har til gengæld ligbærerne drukket
sig en ordentlig Frokost til 165 rd l.!
Paa den
ovenom talte
panteobligas
tion tindes
birkeskriver
Otte Grands

jeans signet
aftryk, der ser
ud som vist,
og det dates
rer sig saas
ledes fra 1792.

19
D. Frederik Christian Grandjean, født 7. juli
1756, død 7. juli 1830 i Kallundborg.
Fuldmægtig paa Frydendahl 1781, ridefoged
(forvalter) fra 1788 til 1799. Da konferensraad
Vilh. Aug. Hansen til Frydendahl døde i 1796
overtog hans enke Inger Charlotte født Graah
godset, som hun bortforpagtede fra maj 1797.
Grandjean har form entlig ikke været nødvendig
som ridefoged efter bortforpagtningen, og da grev
Rantzau-Ascheberg i 1799 køber Sæbygaard, over*
tager Grandjean forpagtningen dér. I 1801 ved
folketællingen 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 kammerherre
Friederich v. Hoppe, som ifølge panteobliga*
tionen af 19. december 1814 er forpagter G rand
jean skyldig 936 rdl. Grandjean beholdt nemlig
forpagtningen lige til 1815, som var vendepunktet
i hans liv. G rundet 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 opholdt sig en kort tid
paa Lindholtgaard bliver han fæster af Draxmølle
under baroniet 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 kommet en ny fæstemøller paa
Draxm ølle,3) Grandjean er da form entlig flyttet
til Kallundborg, hvor han i hvert fald sammen
med sin hustru henlevede sine sidste aar hos
svigersønnen, overretsprokurator Chr. Ditlev Høeg
Nissen.8)
over fads
Som fors
valter paa
derne ved
Frydendahl
børnenes
og som fors
daab, kon
pagter paa
ferenceraadSæbygaard
inde Hansen
har han haft
paa Fryden
gode aar.
dahl bærer
Hans oms
hans første
gangskreds
barn til daas
ses af listen
ben, birkes
dom m er Laurentius W ohnsen og hans familie ops
træder stadig som faddere, ligesaa forpagter Andreas
Borgen i Bolettesminde samt fætteren, amtstues
fuldm æ gtig cand. theol. Augustinus G. i H olbæk,4)
svogeren, studiosus Hansen i Frydendahl mølle 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 omegnens proprietærer og forpagtere.
Paa Sæbygaard havde børnene en informator, can
didatus theologiæ Hans Storm, som rejser til Jyl
land, da familien drager til Draxmølle. Fra den
tid stammer ogsaa det i familien bevarede, paa
omstaaende side aftrykte signet, der meget ligner
fætterens, amtstuefuldmægtigens.
M edens forpagter G. før 1815 har penge til*
gode dels hos kammerherre H oppe og dels hos
sin gamle fader, birkeskriver G. (iflg. panteobligas
tionen af 1792 et beløb af rdl. 435) kommer han
1 gæld, først til vennen, forpagter Andreas Bor
gen1) paa Overbierg Pagterold i H orns herred
ved panteobligation af 18. december 1816 for et
beløb af 2600 rdl. H erfor giver han pant i sit
tilgodehavende hos kammerherre H oppe samt i
følgende ejendele:
3 gode Bester af Værdi 200 Rdl. e r ........... 600
18 Stk. Kiør å 50 Rdl......................................... 900
10 Stk. Faar å 10 Rdl......................................... 100
3 jernbeslagne Vogne med Fieller etc. i coms
plet Stand å 150 Rdl....................................... 150
2 Jernharver å 40 Rdl......................................... 80
1 Jernploug i complet S tand.......................... 50
1 Trum le i dito S tand........................................ 30
5 nye Jern Bielæggerovne a 50 Rdl............ 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
Adler, født comtesse Moltke, 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.
Der findes en indlagt elmetræs dragkiste med
4 skuffer, laase og nøgler, to helt elmetræs drag;
kister, et egetræs chatol med opsats, en mahogni
sopha med rødstribet sirtesbetræk, 12 stole med
samme slags betræk, et mahogni bakkebord, et
ditto med skuffe, laas og nøgle, et rundt elme;
træs thebord, et ditto med skuffe, et blaatmalet
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 mahogni fouteral med
3 mæssing toppe og do. beslag«. Paa væggene
har der hængt tvende spejle i mahogni 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 Frydendahl m ølle')
med Anne Cathrine Hansen, født 8. april 1769 i
Frydendahl mølle, død 23. marts 1829 i K allund
borg (Fæstemøller ved Frydendahl Lars Hansen 1
1) IHg. Kirkebogen var birkeskriver G. og moller II. for*
lovert.
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og Anne M argrethe Jensdatter Krog fra Biergbye
mølle). ')
Ved hendes død i 1829 er der intet skifte,
idet det opgives, at hun ingen arv efterlader,
da hun har boet hos svigersønnen, overretss
procurator Nissen, i mange aar uden betaling,
ved hans død i 1830 er der heller intet skifte, da
det iligemaade anføres, at han intet efterlader sig.

Forpagter Grandjcans underskrift 1813.

Forpagter G .’s broder, skoleholder i Arendal
i Norge, Gjødert Ludvig G randjean) afgav ved
deres faders, birkeskriverens død arveafkald til
fordel for broderen og med følgende motivering:
»da det er mig fuldkommen vitterligt, at min
Broder H err Friederich Christian Grandjean i
mange Aar har understøttet og underholdt min
gi. Fader i hans trykte Omstændigheder og høje
Alderdom. Det skulde alene have været mig12
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 Trøst og Glæde, om min Broder kunde
være blevet satisfae og skadesløs for sin sønlige
G odhed imod sin og min Fader, men jeg har
længe indset og beklaget bemeldte min Broder
for Tab i denne Henseende«. Med den forhistorie
kunde han vel, som skik og brug var dengang,
modtage den »svigersønlige godhed« uden ycb
mygelse. Stedmoderen Marie G. født H olst faar
kgl. konfirm ation paa et testamente til fordel for
forpagter G. den 17. januar 1817, det var imid*
lertid kun over de ting, som han selv havde
indkøbt til hende i boet efter birkeskriveren.1)
E. Laurentius Christian Grandjean, født 10. maj
1793 paa Torbenfeldt (dbt. 21. juni i Frydendahl
kirke) død 8. oktober 1853 i Roskilde.
Fik i marts 1814 kgl. udnævnelse som land»
maaler, og opholdt sig nogle aar i Kallundborg
og Slagelse. Den 11. april 1824 kgl. udnævnelse
til undertold* S. konsum ptionsbetjent i Kolding,-)
den 23. august 1834 overtolds S. konsumptions*
betjent sammesteds, 1845 toldkontrollør samme*
steds, den 29. august 1849 toldkontrollør i Ros
kilde.'1)
Hans konduite er »udmærket god« og »meget
god« igennem aarene, hans »færdighed i at skrive
samt varekundskab og deslige, der er nyttigt for
told* &. konsum ptionsvæsenet« er stadig »udmærket
god« og det maa erkendes, at det nærmest er
skønskrift, hvorm ed hans embedsskrivelser er123
1)
2)
3)

Danske Kancelli 2’det dept. Registranter 1817, nr. 96.
General Told ¿x Commercc Colicgiets Resolutionsprotokol
1824 nr. 82.
Bestallingsprotokollen 1833—48 pag. 70.
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skrevet.1) Hans gage i Kolding var 525 rdl., pers
sonligt tillæg 303 rdl., diæter 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 kortet over Kolding by i
Fyhns bog fra 1848, og paa det kgl. bibliotek
og i rigsarkivet findes adskillige haandtegnede
kort som han er mester for,2) bl. a. grundrids og
tegning over den projekterede nye amtskolebygs
ning i Kolding, farvelagt og med ziirlig, fors
klarende tekst samt underskrift.:l) Det gamle
Trojelske kort over Kolding som i kopi hænger
paa biblioteket i Kolding har han paategnet nye
og gamle toldlinjer uden om byen. Den gamle
med geometriske maal forsynede messinglinial,
hvorefter han har slaaet sine landmaalerstreger
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.

LAURENTIUS CHRISTIAN GRANDJEAN
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MAGDALENE SOPHIE AAGAARD
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H an har været en meget maadelig økonom.
Allerede tre dage før sit første bryllup laaner
han i enkekassen paa det for hans tilkommende
hustru gjorte indskud et beløb paa rdl. 369, og
dette laan skal tilbagebetales paa seks aar med ' l;,
hver juni og december termin med tillæg af 4 %
rente. Hans 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 tilmed kørt flittigt paa
gageforskud — hvad der nu ikke var saa sjældent
mellem datidens embedsmænd — og stadig været
i bekneb for penge. 1 1850 forlanger finanss
ministeriet, at han skal tegne en extra enkefors
sikring, men det har han ikke penge til, hvorfor
han ansøger om at maatte blive fritaget herfor.
M inisteriet afslaar hans ansøgning, men han bes
taler stadig ikke den forlangte enkeforsikring,
ministeriet rykker nu flere gange for en ordning
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 omkring 1850, thi gebyret for hans udnævs
nelse til kontrolleur i Roskilde, 10 rdl. maa
ministeriet ogsaa rykke for betaling af. Opdras
gelsen af en stor børneflok er vel den delvise
forklaring paa hans kroniske pengeforlegenhed.
Toldstedet i Roskilde blev ledet af en tolds
forvalter, under kontrolløren var der tre tolds
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assistenter foruden betjentene. Grandjeans faste
gage i Roskilde var 970 rdl., altsaa større end
den ham i Kolding tillagte.')
G if tl’ste
Kolding.
(Proprietær
gang den 9.
februar 1818
Jørgen Magnussen W einpaa T orben
holdt og
felt med
Ellen Marie
Margrethe
Rasm ussen.123)
Weinholdt,
født 16. no=
Gift 2'den
vem ber 1796,
gang den 26.
død 29. janus
april 1837 i
ar 1836 i Toldkontrollør G. s signet. Kolding med
Magdalene Sophie Aagaard, født 20. oktober 1812
i Kolding, død 26. februar 1893 sammesteds.
(Købmand, borgercaptain i Kolding Jacob Aagaard
og M agdalene Sophie Pontoppidan). :l) H un
boede som enke i sin fødeby, Kolding i D au
gaards hus i Klostergade ikke langt fra snedker
mester Knudsens hus i samme gades nr. 4, der
hvor 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 Ros
kilde 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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SOPHUS JULIUS GRANDJEAN
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F. Sophus Julius Grandjean, fadt 23. juni 1848
i Kolding, død 30. september 1906 i København.
Blev som elev i amtsskolen i Kolding konfirs
meret 4. oktober 1863 af pastor Gad. »Han tils
træder sin Plads den 1. Juni 1864 hos Købmand
Nix i Kolding. Han har stor Lyst til den Fors
retning og N ix er en ualmindelig dygtig Fors
retningsm and. Betingelserne er gode, 4 Aar skal
han staa i Lære, 20 Rdl. faar han hvert Aar og
Fodtøjet; Vask og det øvrige skal M oder selv
holde ham med«. — »Igaar (8. Juni) tiltraadte
Sophus sin Plads, Gud give det maa gaa, han
vilde jo ikke andet«.1)
Efter endt læretid og efter at have aftjent sin
værnepligt som menig og korporal kom han i
det store klædefirma M. E. Grøn S. Sønner s
tjeneste, den 31. marts 1878 er han handelsrejsende
for firmaet og boede i Randbøl ved Vejle, hvilket
fremgaar af Frimureslogens arkiv, idet han nævnte
dato blev optaget til frimurer i Odense.-) For
sin uddannelses skyld opholdt han sig ogsaa en
overgang i Skotland, men allerede 23. marts 1875
løsgr han borgerskab i København som grosserer1)
og 20. april s. a. anmelder han at ville drive
forretning under firma S. Grandjean 6. K o.J)
Firmaet handlede med udenlandsk glas en gros.
At G. allerede som 27saarig kunde starte sin
egen forretning og tilmed indenfor en anden 1234
1)
2)
3)
4)

Søsteren, Marie Halby f. Grandjeans dagbog offentliggjort
i »Vejle Amts historiske Aarbog 1923«, s. 22 ff.
Ifølge logens arkiv steg han til 8’de grad, som han fik i 1899.
Borgerskabsprotokollen i Københavns magistrat.
Kirmarcgisterct i magistratens l'ste afdi.
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branche end den, han var udlært i, vidner om
den foretagsomhed og resoluthed, som iøvrigt
prægede hans karakter. Den fornødne kapital
er sikkert delvis blevet indskudt af hans tidligere
chef, købm and Christian Ludvig Berleme-Nix,
som nemlig i 1883 indtræ der i firmaet som slee*
ping partner.

Grosserer Grandjeans underskrift 1882.

Grandjeans første bopæl i København var
N ørrevoldgade 21,') hvor sidenhen forretningen
fik kontorer 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 medmennesker, bl. a. ved sit friske
usnobbede væsen. Han var i besiddelse af en
usædvanlig livfuldhed, med hastige glimt af et
— undertiden hensynsløst — paradoxalt vid, der
gjorde ham velset i de kredse, hvor han færdedes.
Da hans natur i grunden var overordentlig
exclusiv og meget sensibel, søgte han aldrig at
gøre nogen indsats udenfor sin forretning og sit
hjem. Han var fintfølende, varmhjertet og fris
sindet, med høje tanker om den enkeltes pligter 1
1) Kraks vejviser.
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mod sig selv og andre, til en vis grad respektløs
overfor andres meninger og konveniensen.
Gift den 7. april 1880 med Anna Marie Carl
sen, født 19. februar 1857 i Vangede (Gent.), død
12. juli 1905 i København. (Restauratør Carl
Erland Carlsen og D orthea Christine Andersen).
G. 1. Ludvig Christian Grandjean, født 30. sep=
tem ber 1880 i København.

Overretssagfører Grandjeans underskrift 1926.

Student fra Henrik Madsens skole 1898, cand.
juris. 1905, sagførerfuldmægtig i A arhus fra marts
1905 til februar 1907, sagfører 2. februar 1907,
overretssagfører 10. februar 1910. Tiendekoms
missær 1911. 1918 medlem af bestyrelsen for
Rederiaktieselskabet Tallata, senere dets likvidator.
Rejse til Frankrig 1923. Stiftede Jydsk Havari
bureau 1923. Medlem af bestyrelsen for de
samvirkende lejerforeninger 1922—24. Frimurer
N ovem ber 1908.
Gift den 18. maj 1919 i Aalborg med Kaja
Brandt, født 18. september .1896 i Aalborg. (Hans
delsrejsende Johannes Lauritz Thorvald Brandt
og Ane Marie Pingel).
Student Aalborg 1913, cand. phil. 1914, hus
lærerinde paa Bjørnsholm 1914—16, lærerinde
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ved Aalborg højere Pigeskole 1916—18, paa fags
lærerindekursus i København fra 1. september
1918 til 1, april 1919.
H. 1. Ludvig Christian Grandjean, født 20.
juni 1920 i Aarhus.
H. 2. Anne Marie Grandjean, født 23. sep
tem ber 1921 i Aarhus.
G. 2. Sophus Julius (Julio) Grandjean, født
den 8. december 1881 i København.

Advocat Grandjeans underskrift 1926.

Frekventerede Henrik Madsens skole til 1896,
derefter i sølvsmedelære et halvt aar. I lære i
Ringsted i Crome & Goldschmidts filial og i 1902
hos mægler H alby (gift med faderens søster) i
Kolding. Udvandrede i 1903 til Mexico, ansæt»
telse i Mexico City ved toldklarering og spedi«
tion, senere sekretariatschef i Singer M anufacturing
Co. Etablerede sig som patentkonsulent i juni
1906, afsluttede studiet af amerikansk jura 1910,
førte som mexicansk advocat civilprocesser ved»
rørende patenter og varemærker i de nationale
distrikts» og Circuit retter i Mexico City, admiteret
til at føre sager for det amerikanske patentvæsen
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1916, medlem af Chartered Institute of Patent
Agent, London; V erband Deutscher Patentanwälte,
Berlin; Association Française de Ingenieur Con«
seil samt American Patent Law Association,
W ashington; korrespondent til det kgl. danske
geografiske Selskab.
Forlod Mexico 1926, for at aabne filial af sin
virksom hed i Europa, mens virksom heden i Mexico
City ledes videre af Kay & W illy Grandjean.
Flår gjort lange rejser til Venezuela, Columbia,
Cuba, Porto Rico, Guatemala, San Salvador,
H onduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama samt
Nordstaterne, foruden rundrejser i Europa.
Gift den 31. maj 1921 i Mexico City med
Ingeborg von Hedemann, født 15. juli 1883 i K øben
havn. (Grosserer, klasselotterikollektør Hans
Christel von Hedem ann og Dorothea Columba
Gjerulff). ')
U ddannet i børnehavegerning 1900—01, der«
efter ansat som assistent ved frøken Ingrid Jesper
sens børnehave, 1902 flyttet til Randers og der
ledet egen børnehave indtil 1911. Sygeplejeelev
paa Rigshospitalet 1911—14, privat sygeplejerske
i London *1914—15, forstanderinde paa Kaløvig
Kystsanatorium 1915—20, plejemoder ved jule«
mærkesanatoriet ved Kolding 1920—21.
H. 1. Olga Runa Grandjean, født den 22. juni
1926 i København (dbt. Roskilde domkirke).
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 Adels
aarbog 1926.
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G. 3. Carl Einar Emil Grandjean, født 12. maj
1883 i København.

Læge Grandjcans underskrift 1926.

Student fra Henrik Madsens skole 1901, under
læge i hæren 1907, fungerende kandidat paa
Boserup sanatorie 1907, paa Vejlefjord sanatorie
1909, medicinsk kandidat januar 1910, amanuensis
hos overlæge, dr. med. Videbech i Viborg fra
februar 1910 til december s. a. samt reservelæge
ved garnisonen i Viborg, turnuskandidat ved
kom m unehospitalet i A arhus fra december 1910
til novem ber 1911. Praktiserende læge i Holbæk,
fra december 1911 til april 1913, surnummerær
assistent ved rigshospitalets øreklinik fra april
1913 til juli 1913, derefter praktiserende læge i
Skødstrup til oktober 1919, i samme tid læge
ved kystsanatoriet ved Kaløvig. Praktiserende
læge i København fra oktober 1919.
Lægesekretær i Sundhedsstyrelsen fra 1. januar
1920, skolelæge ved Københavns kommunes skole*
væsen fra august 1921. Medlem af »Skolelægernes
staaende udvalg«. Repræsentantskabsmedlem i
Københavns Lægeforening 1922—24. Repræsen*
tant i »Selskabet til Skolehygiejnens Fremme«
1925.
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Har skrevet »Blodtryksundersøgelser hos Fly
vere« i Ugeskrift for læger nr. 35 1920 samt
»L’excercice de la médecine au Danemark« og
»Les médecins et la loi sur les automobiles«
1926. Docum ent C. H. E. P. 49 (a) publié par
l’organisation d ’hygiène de la société des nations:
»L’organisation sanitaire du Danemark« (supplès
ment au docum ent C. H. / E. P. 49).
Gift den 29. juni 1912 i København med Esther
Borberg, født 17. august 1888 paa Klitgaard i
Byrum. (Herredsfoged Lauritz Borberg og Agnes
Sophie G roth W edege). ')
Sommeren 1907 examineret translatrice i fransk.
H . 1. Jytte Marie Borberg Grandjean, født
12. oktober 1916 i Skødstrup.
H. 2. Elsebeth Borberg Grandjean, født 26.
februar 1921 i København (dbt. i Vor Frels
sers kirke).
G. 4. Kay Erland Grandjean, født 13. august
1884 i København.
4'de klasses hovedexamen fra H enrik Madsens
skole 1900. Speditør i frihavnen i firmaet Ove
Haugsted, København 1900—06, fuldmægtig i S.
Grandjean &. Ko., København 1906—08, rejste
derefter til Mexico City, hvor han virker som
Patent Solicitor.
Gift den 5. juni 1926 i Mexico City med
Florence M ay Siemon, født den 31. oktober 1893
i Chicago, 111. U. S. A. (Superintendent in Cars
1) L. P. Borberg: Stamtavle over Slægten Borberg samt
samme Forfatter: Slægten Wedege i Danmark.
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Departm ent of the Illinois Central Railroad Henry
Siemon og Mary Virginia Hengel).
State examination 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 København, død 16. maj s. a. i
København.
G. 6. Asger Emil Valdemar Grandjean, født
26. Januar 1889 i København.
Preliminærexamen med udmærkelse 1904, s. a.
frivillig lærling med briggen Ørnen, 1905 kadet,
24. septem ber 1909 secondlieutenant i flaaden,
29. april 1910 prem ierlieutenant, 1. december 1919
kaptajn, 1. april 1925 orlogskaptajn.
Togter til Vestindien, Island og hjemlige far
vande, tjeneste om bord i torpedobaade, konge
skibet, panserskib, kadetskib m. m.
Blev i løbet af 1915—16 uddannet som flyver,
indtraadt i marinens flyvevæsen 10. maj 1915,
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leder af flyvebaadstationen 1918, chef for samme
1919, fungerende chef for flyvevæsenet 1923,
chef 1925. Udkom m anderet som chef for mines
skibet Lossen og leder af den udrustede Faade
styrke ved vinterøvelserne 1925—26.

Orlogskaptajn Grandjeans underskrift 1926.

forberedte 1919 det første danske forsøg paa
regelmæssig flyvning med postbefordring for øje
(60 flyvninger Kbhvn.—Stege). Medlem af korns
missionen vedrørende postbesørgelser med lufts
fartøjer april 1919 til maj 1920. Medlem af lufts
fartskommissionen fra oktober 1919 til juni 1926.
Medlem af delegationen til afslutning af lufts
fartsoverenskomster med andre lande fra 1919.
Medlem af udvalget vedrørende statens luftfartss
havn paa Amager fra 1920 til 1924. Medlem af
luftfartsraadet og dets forretningsudvalg fra 1926.
K onsulent for ministeriet for offentlige arbejder
i luftfartssager fra 1920 til 1926. Fra september
1924 tjenestegørende i marineministeriet i fors
bindelse med tjeneste som chef for luftmarinen.
Deltog 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
udlandet i anledning af studium, materialeindkøb
og forskellige luftfartkonferencer.
R. Udenl. ordner: Po. P. R. 2., Fi. H. R. 3.,
N. St. 0,3.. S. Sv. 3.
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Gift den 16. juli 1921 med Hedwig Alwine
Auguste (Ulla) Haack, født 9. august 1898 i Stettin.
(Købmand i Stettin W ilhelm Haack og Emma
Antonie Birgitte Rosalie von D üringshofen).
H un gift l ’ste gang 17. oktober 1917 i Berlin
med forfatteren Herm ann Hell, født 19. septems
ber 1894 i Pommern. (Godsejer i Pommern H er
mann Hell og
).
Æ gteskabet opløst 22. juni 1921.
Spillet forskellige film roller i Berlin 1918 og
i København 1919—20 (N ordisk Film) bl. a. som
Undine.
H. 1. Elinor Marie Antoinette Grandjean,
født 16. december 1920 i København (dbt. i
Sct. Jacobs kirke).
H. 2. Ursulla Birgitte Grandjean, født 26.
april 1922 i København (dbt. Holm ens kirke).
G. 7. Paul Axel W illy Grandjean, født 3. marts
1891 i København.
4'de klasses hovedexamen fra Henrik Madsens
skole 1906, assistent i Haandværkerbanken, Købens
havn 1906—16, sidst som chef for remboursais
delingen, rejste til Mexico City 1916. Prokurist
i bankierfirmaet Lacaud e Hijo, Mexico City,
1918—20, manager i Banque Française du Mexique,
filialen i San Luis Potosi 1920—23, superintendent
og subsmanager i Superior A uto Company, Mexico
City, 1923—24, ophold i Danmark 1924—25, Patent
Solicitor i Mexico City 1926.
Gift den 3. april 1926 i Mexico City med
Margrethe (Grethe) Faber, født 5. december 1902
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i København. (Grosserer M auritz Trap Friis Faber
og Thora Claudia Margaretha W eilbach).
Realexamen fra A nna Barfods højere Pigeskole
paa Frederiksberg 1919, konst. kontorm edhjælper
i finansministeriets 2. departem ent 1920—24, pro
kurist i A S. M auritz Faber, Frederiksberg 1924—25.

Solicitor Grandjeans underskrift 1926.

H un gift l ’ste gang 21. april 1923 i København
med assistent i finansministeriet Hans Sophus
W ilhelm Meyn. (Driftsinspektør Johan Gustav
Meyn og Agnes von K ohl). Æ gteskabet opløst
4. marts 1926.
G. 8. Louis Eugène Grandjean, født 2. marts
1898 i København.
Frekventerede Sorø Akademis mellemskole og
to gymnasieklasser, handelsskoleexamen fra den
jydske handelshøjskole i Aarhus 1915. I handels*
lære hos Hans Broge &. Co., Aarhus og Frede
riksberg M etalvarefabrik, København. Rejste i
slutningen af 1917 til Omsk som korrespondent
i Russisk Asiatisk Kompagni, overgik i 1918 til
General Commercial Co. i Yokohama som kas
serer, senere som supercargo med damperen
N ichiyo Maru til Konstantinopel, og der som
shipping &. insurance manager i firmaets filial
indtil juli 1920. Efter hjemkomst ansat i Assurance*
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Compagniet Baltica som korrespondent, fra 1.
januar 1922 fuldmægtig og fra 1. januar 1926
kontorchef.

Kontorchef Grandjeans underskrift 1926.

Medlem af Soransk Samfunds bestyrelse siden
1923, samfundets sekretær fra april 1926, leder
af dets engageringskontor fra 1924—26. Udgav
1922: Biskop Nicolai Edinger Balles Slægt, 1923
6. 24: Balleske Familieblade, 1925: York A nt
werpen Reglerne, en haandbog, samt 1926: næ n
værende slægtebog over grosserer Sophus Julius
Grandjeans forfædre og efterkommere.
Fra udlandet korrespondent til Aarhus Stifts
tidende, har skrevet en afhandling til Nordisk
Forsikringstidsskrift, talrige artikler i Soraner»
bladet, siden 1924 søforsikringsmedarbejder ved
fagbladet »Assurandøren«. Forelæsninger over sø»
forsikringpaa Forsikringshøjskolen fra januar 1927.
Frimurer novem ber 1925.
Gift den 6. novem ber 1919 i Konstantinopel
med Ellen Margrethe Ingeborg Balle, født 25.
januar 1894 i Slagelse (dbt. St. Mikkels kirke).
(Overretssagfører, bankdirektør Frederik Jacob
Christian Balle og Elisabeth Deichmann). ') Fre»
kventerede Slagelse private mellem» 6. realskole,
handelsskoleexamen fra den jydske handelshøj»
1) Louis K. Grandjean: Biskop Nicolai Edinger Balles Slægt.
København 1922.
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skole i Aarhus 1915, ansat i Assurance-Compagnict
Baltica 1916, i G eneraldirektoratet for Statsbanerne
1916-1919.
H . 1. Bent Otte Edinger Grandjean, født 21.
septem ber 1922 (dbt. V or Frelsers kirke).
H. 2. Nancy Madeleine Grandjean, født 12.
juli 1926 (dbt. fransksreformert kirke).
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