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English summary:
In the 1770s a number of Belgian 
craftsmen, all connected with the 
manufacture of rifles, were called 
to a small arms factory in Hellebæk, 
North Zealand. Some of these Bel
gians came to Denmark with their 
families, others came alone. They 
were Roman Catholics, spoke no 
Danish, and undoubtedly the way 
they dressed and arranged their ho
mes differed from that of the other 
inhabitants of Hellebæk. Among 
those called to Denmark were Bar- 
nad Fleron, the Touissaint brothers, 
Gille and Jacob Ransy, Franz Cor
nel Clos, Lambert and Henri Jac- 
quet, and Wilhelm Loua.
Who these Belgians and three ge
nerations of their descendants mar
ried, who they chose as godparents 
when their children were christe
ned, and as best man at their wed
dings, tell us about the circles in 
which they and their descendants 
moved, as well as how soon they 
began to mix with the local Danish 
inhabitants of Hellebæk. Even the 
first generation of immigrant Bel
gians had many connections with 
the native population. Over half the 
second generation’s circle were not 
of Belgian descent, and in the third 
generation the proportion was four- 
fifths.
None of the first generation of Bel
gians became converts to the Luthe
ran faith. On the other hand, two- 
thirds of the second generation be
came converts, but there were still 
Roman Catholics among the third 
and fourth generations. The Con
stitution of 1849 was of significan
ce, however, because it introduced 
religious freedom: it was now pos
sible to be a “true” Dane although 
a Roman Catholic.
Changes also took place between the 
first and second generation from an
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BELGIERNE I HELLEBÆK
Per Malmberg

På kirkegården i Hellebæk står en gammel gravsten, som vidner om et 
usædvanligt levnedsløb. Den er rejst over bøssemagermester Joseph Barnabee 
Fleron, født 19. september 1773 i Huus i Belgien og død den 12. februar 
1857 i Hellebæk samt over hans kone Marie Elisabeth Loua, født den 23. 
juli 1783 og død den 30. november 1863.

Fig. 1. Gravsten over Joseph Bar
nabee Fleron og hustru Marie Eli
sabeth Loua (se bilag II, nr. 6). 
(Foto: Anne Schlüter).

Forklaringen på, at Joseph Barnabee Fleron er kommet til Hellebæk, skal 
søges i hans erhverv, bøssemagerriet - han var nemlig ansat i sognets største 
industrivirksomhed: Kronborg Geværfabrik.

Denne fabrik var i 1768 blevet erhvervet af baron H. C. Schimmelmann, 
der overdrog ledelsen af den til sin unge søn Johan Ernst Schimmelmann. Han 
kunne ikke skaffe tilstrækkelig kvalificeret dansk arbejdskraft, og den gamle 
Schimmelmann greb derfor ind og indkaldte udenlandske fagfolk fra Liége 
i Belgien^). »Familierne Flaman, Fleron, Piquard og Herforth hørte til de 
da indkaldte«^), men de har ikke været de eneste: I 1779 nævnes i en balance 
over hele gevær fabrikken en del håndværkere med udenlandske navne, som 
f. eks. G. de la Commune, Etienne Malherbe, Jacob Ransy, Cork Glos,



Nicolai de Moulin, Wilhelm Loua, Lorenz Lock og Lambert Jacquet^). At 
dømme ud fra de franskklingende navne synes disse håndværkere også at 
være kommet fra Belgien. Dette er under alle omstændigheder tilfældet med 
Jacob Ransy: Den 17. august 1775 har myndighederne i Liege udstedt et 
pas for Petronelle Leberge, hendes to sønner Jacob og Giile Ransy og datteren 
Elisabeth Ransy. Det giver de fire personer tilladelse til at rejse fra Liége, 
og det er nok benyttet ved indrejsen til Danmark, hvor Jacob Ransy er ansat 
ved geværfabrikken i 1779.

Fig. 2. Det franske pas.
Vi herrer og embedsmænd fra den ædle by Liege &c.
Til alle dem, hvem nærværende skrivelse kommer i hænde, en hilsen.
Vi meddeler, erklærer og attesterer at
La demoiselle Petronelle Leberge, enke efter hr. Jacob Ransy, romersk-katolsk, 57 år 

gammel, af middel højde, ledsaget af Gille Ransy, 18 år gammel, Jacob Ransy, 20 år 
gammel, og Elisabeth Ransy, 16 år gammel, hendes sønner og datter, indbyggere fra lands
byen Foret ved denne by. Og da de har brug for at begive sig til nabolandene og udlandet 
på grund af deres arbejde, anmoder vi alle fyrster, herrer, guvernører, øvrighedspersoner, 
officerer, soldater og alle andre, som det vil tilkomme, at anse og agte dem som dem de er 
anført som og frit lade dem passere og opholde sig indenfor Deres grænser, jorde og rets
kredse uden at udsætte dem for eller tillade at der tilstøder dem noget besvær eller nogen 
hindring, men tværtimod yder dem al behørig bistand og hjælp, som de måtte bede om, lige
som vi ønsker og lover at gøre gengæld på samme måde.

Til bekræftelse heraf har vi forsynet nærværende skrivelse med vores almindelige segl og 
med vores edsvorne justitssekretærs underskrift.

Underskrevet i Liége den 17. august 1775. (Oversat af stud. mag. Inge Malmberg).



For 200 år siden eksisterede der altså et miljø af fremmedarbejdere i 
Hellebæk. De havde en hel speciel håndværksuddannelse, de var knyttet til 
én og samme erhvervsvirksomhed og de talte et andet sprog og bekendte sig 
til en anden religion end man ellers gjorde på denne egn. I dag findes gevær
fabrikken ikke mere og der er ikke længere nogen belgisk håndværkergruppe 
i Hellebæk. Det vil derfor være naturligt at spørge: Hvor hurtigt er belgierne 
og deres efterkommere blevet optaget i den danske befolkning?

Denne artikel vil prøve at besvare dette spørgsmål. Den bygger på en 
eksamensopgave afleveret til Københavns universitet, og af praktiske grunde 
er den begrænset til at omhandle fem af de indvandrede familier, som er fulgt 
gennem perioden 1775-1875. Det drejer sig om familierne Ransy, Fleron, Clos, 
Loua og Jacquet, i alt 219 personer. Første generation repræsenteres af 11 
personer, anden generation af 37, tredje generation af 102 og fjerde gene
ration af 69 personer^). Femte generation, der er født i årene omkring 1875, 
er ikke behandlet fordi det viste sig, at familierne på dette tidspunkt synes 
at være fuldstændig optaget i den danske befolkning.

For hver af de 219 personer er det ud fra kirkebøger, skifteprotokoller 
og folketællingslister søgt oplyst, hvem de giftede sig med, hvilken omgangs
kreds de havde, hvilken konfession de bekendte sig til samt hvilket erhverv 
de havde. Tilsammen skulle disse fire sæt oplysninger kunne fortælle om 
belgiernes integration i det danske samfund.

OMGANGSKREDS OG ÆGTESKAB
For at belyse, hvordan en udenlandsk befolkningsgruppe og dens efter

kommere optages i den danske befolkning, må man i første omgang se på, 
om de hurtigt begynde at blande sig med den danske befolkning, eller om 
de forblev i et nationalt miljø, hvor de kun havde forbindelse med mennesker 
af samme nationale afstamning som de selv. Med andre ord, man må se på 
hvem de giftede sig med, og man må undersøge deres omgangskreds.

Victor Thalbitzer fortæller i sin artikel, Hellebæk i ældre tider, at der 
indkaldes flere hundrede arbejdere fra Liége^). Hvor han har dette tal fra, 
kan ikke siges, men i folketællingen for Hellebæk fra 1787 overstiger antallet 
af belgiere blandt de her anførte ca. 400 personer ikke de 100, så der er 
næppe kommet så mange, som Thalbitzer mener. De, der kom, vil her blive 
betragtet som medlemmer af et belgisk nationalt miljø. Det er altså ikke blot 
de i denne artikel behandlede personer, men også personer med navne som 
f. eks. Malherbe, Delcomyn og Torsquenet, der regnes for medlemmer af dette 
miljø. I det følgende skal belyses, om man giftede sig med personer i eller 
uden for miljøet, og om de folk, der tilhørte ens omgangskreds var med
lemmer af miljøet eller ej.

Da det ikke er alle de her behandlede personer, der er kommet til Danmark



som ugifte, gives der først en kort beskrivelse af de enkelte personers civil
stand ved ankomsten:

Franz Cornel Clos og Catarina Lautarge (se bilag III) er uden tvivl 
kommet til Hellebæk som ægtepar, idet de har en søn, der er født i Belgien. 
At dømme ud fra folketællingen 1787 er sønnen Franz Mattias født senest 
1.7.1768. Det var før Schimmelmann overtog geværfabrikken^) og på Franz 
Mattias’ fødselsdag har der endnu ikke været tale om indforskrivning af 
udenlandsk arbejdskraft.

Af gravstenen over Joseph Barnabee Fleron på Hellebæk kirkegård frem
går det, at han er født i Huus i Belgien. Det må formodes at hans forældre 
Barnad og Leonore Fleron (se bilag II) var gift ved hans fødsel, der altså 
fandt sted før de rejste til Danmark.

Som nævnt i bilag V ser det ud til at også Henri Jacquet og Ane Bomann 
er kommet til Hellebæk som ægtepar.

Om Wilhelm Loua og Elisabeth Ransy (se bilag IV) samt ægteparret Jacob 
Ransy og Diderikke Kurzhals (se bilag I) kan det med sikkerhed siges, at de 
ikke er kommet til Danmark som ægtefolk: Af passet for Petronelle Leberge 
fremgår det at Elisabeth er 16 år gammel, da passet bliver udstedt. Hvis hun 
havde været gift i så tidlig en alder og var rejst til Danmark sammen med sin 
mand, havde hun ikke været opført i sin moders pas. Den 27. juli 1781 bliver 
Jacob Ransy viet til Diderikke Kurzhals i Set. Maria kirke i Helsingør^).

Det vides ikke om Lambert Jacquet og Margrethe Loua (se bilag V) har 
været gift inden de rejste til Danmark, og det samme gælder for Marie Loua- 
og Nicolai de Moulin (se bilag IV).

At belgierne begyndte at gifte sig uden for deres egne rækker, betyder bl. a. 
at deres omgangskreds må være udvidet til også at omfatte de indgiftede 
personer. En undersøgelse af, hvornår man ved ægteskabsindgåelse har forladt 
det nationale belgiske miljø, vil derfor kunne belyse, hvordan der efterhånden 
er kommet mennesker, der ikke selv var indvandret eller nedstammede fra 
en af de indvandrede belgiere, ind i omgangskredsen.

Jacob Ransy
Diderikke Kurzhals

Ransy

I

Elisabeth Ransy 
Wilhelm Loua

(Behandles under 
familien Loua)

Marie Elisabeth 
Ransy

Carl Chr. G. 
Schulz

Catarina
Petronelle
Ransy

Noelle Malherbe

Stephanine Dide
rikke Malherbe

Peter Jensen

Sophie Ransy 
D. C. F. Schulz

Jørgen Ransy 
Lene Delcomün

I
Carl Henrik 
Ransy

Hanssine
Sørensen

Georg Theodor 
Ransy

Anne Henriette 
Møller



Jørgen Ransy og hustru Else Margrethe Kirstine f. Møldrup (se bilag I, nr. 44).
Han var ansat ved Nordisk Film og var den sidste Ransy, der levede.

(Privateje).

I familien Ransy forekommer allerede i første generation et nationalt set 
blandet ægteskab. Fire af Jacob Ransys og Diderikke Kurzhals’ børn indgår 
ægteskab. Catarina Petronelle Ransy og Jørgen Ransy vælger begge deres 
tilkommende indenfor det nationale miljø, som de kun tildels selv er med
lemmer af. Marie Elisabeth samt Sophie Ransy går begge, da de skal finde 
en ægtefælle, uden for belgiernes rækker, og i tredje generation er der ikke 
flere nationalt set rene belgiske ægteskaber i denne familie.

Thomas Fleron 
Elisabeth de
Moulin

Henri Sernai 
Fleron

Sophie Frede
rikke Negle

Fleron
Barnad Fleron Leonore

I
Joseph Fleron 

Marie Elisabeth 
Loua

1

Barnabe Fleron 
Maria Catarina 
Jacquet

Wilhelm Fleron Margaretha 
Josepha Fleron

1 I
Alle børn gifter sig uden for det 
nationale miljø

Børnene gifter sig uden 
for det nationale miljø



I familien Flerons første og anden generation har man ved ægteskabs
indgåelse holdt sig til efterkommere af de andre indvandrede. Det er måske 
lidt tvivlsomt, om det i anden generation kan siges om Henri Sernai Fleron, 
at han vælger sin kone blandt efterkommerne af belgierne, men da jeg i 
dette tilfælde kun har pigens efternavn at gå frem efter, må spørgsmålet om 
hendes eventuelle belgiske afstamning stå ubesvaret. I tredje generation bliver 
der indgået et ægteskab om hvilket man kan sige, at det er rent belgisk. Der 
er her tale om Wilhelm Fleron og hans kusine Margaretha Josepha Fleron. 
Alle børnene af dette ægteskab gifter sig uden for det nationale miljø, som 
deres forældre tilhørte.

Clos
Franz Cornel Clos 

Catarina Lautarge
I

Franz Mattias Clos 
Elisabeth Malherbe

________ !______
Alle børn dør ugifte

Ludvig Joseph Clos 
/X/ Caroline Elskegud

Brodersen

I familien Clos’ anden generation bliver det sidste ægteskab, hvor både 
mand og kone nedstammer fra de indvandrede belgiere, indgået mellem 
Franz Mattias Clos og Elisabeth Malherbe. Også for familien Louas ved
kommende findes det sidste »rene« belgiske ægteskab i anden generation:

Loua
Wilhelm Loua Elisabeth Ransy

Marie Loua 
Nicolai de 
Moulin

I

Margrethe Loua 
Lambert Jacquet

(Behandles under 
familien Jacquet)

Elisabeth de 
Moulin

Thomas Fleron

Elisabeth Loua Lorenz Loua 
rxz Joseph Fleron Lambertine

Torsquenet

Gifter sig uden 
for det nationale 
miljø

I

________ I____________________
(Behandles under familien Fleron) Gifter sig uden for det 

nationale miljø

Lambert Jacquet 
X Margrethe Loua (I)

Jacquet

Petronille Petersdatter (II)

Henri Jacquet 
Ane Bomann

For familien Jacquets vedkommende gifter man sig allerede i første gene
ration med personer, der ikke er indvandret fra Belgien. Lambert Jacquet
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er ganske vist først gift med Margrethe Loua, men efter hendes død bliver 
han viet til Petronille Pedersdatter, og Henri Jacquet bliver gift med Ane 
Bomann.

Straks i første generation er der altså eksempler på, at man ikke vælger 
sin ægtefælle blandt de menneske, man nationalt set står nærmest. Antallet 
af sådanne eksempler vokser i anden generation, hvor mere end halvdelen af 
de indgåede ægteskaber er nationalt blandede, og i tredje er der kun et 
»nationalt rent« ægteskab. Det er indgået mellem Wilhelm Fleron og Mar
garetha Josepha Fleron den 12.1.1825^). Allerede den 14.1. samme år bliver 
deres første barn Wilhelmine Barnabine Fleron fødd), så man må nok sætte 
et spørgsmålstegn ved, om der har været noget »nationalt« motiv til dette 
ægteskab.

Jeg vil nu - ud fra vielsesdatoen - opstille samtlige ægtepar fra første og 
anden generation i kronologisk orden. Desværre foreligger ikke samtlige 
vielsesdatoer for ægteparrene i disse generationer, og jeg har da benyttet 
deres første barns fødselsår som det år, hvori de senest er viet.

Skræddermester Wilhelm Hieronymus Loua 
(se bilag IV, nr. 29).

(Privateje).

I. generation
Franz Cornel Clos & Catarina Lautarge 
Bamad Fleron & Leonore

Marie Loua & Nicolai de Moulin

Begge ægtepar 
viet ved 
ankomsten til 
Danmark 
Viet senest 1778
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Wilhelm Loua & Elisabeth Ransy
Margrethe Loua & Lambert Jacquet
Jacob Ransy & Diderikke Kurzhals
Henri Jacquet & Ane Bomann
Lambert Jacquet (2. ægteskab) & Pernille Pedersdatter

II. generation
Franz Mattias Clos & Elisabeth Malherbe
Ludvig Joseph Clos & Caroline Elskegud Brodersen 
Henri Sernai Fleron & Sophia Fredericca Negle 
Barnabe Fleron & Maria Catarina Jacquet 
Lorenz Loua & Lambertine Torsquenet 
Elisabeth Loua & Joseph Fleron
Sophie Frederikke Ransy & D. C. F. Schulz 
Marie Elisabeth Ransy & Carl Chr. G. Schulz 
Catrina Petronelle Ransy & Noel Malherbe 
Marie Loua & J. Wurtz
Jakob Loua & Caroline Kurlmanz
Petronille Loua & Jens Jørgensen
Ane Loua & Jacob Vallentin
Ludvig Loua & Ane Olsdatter
Jørgen Ransy & Lene Delcomyn
Henrik Jacquet & Ellen Andersdatter
Noelle Jacquet & Ane Kirstine Thorgreen
Peter Jacquet & Johanne Margrethe Magnusdatter

Viet senest 1779 
Viet senest 1779 
Viet 27.7.1781 
Viet senest 1786 
Viet 1815

Viet senest 1795 
Viet senest 1795 
Viet 19.2.1797 
Viet senest 1798 
Viet senest 1806 
Viet senest 1807 
Viet senest 1811 
Viet senest 1812 
Viet senest 1812 
Viet 24.6.1813 
Viet 31.3.1815 
Viet senest 1819 
Viet 5.5.1819 
Viet senest 1821 
Viet senest 1821 
Viet senest 1830 
Viet 19.4.1834 
Viet 23.4.1847

Det sidste ægteskab, hvor både mand og kone nedstammer fra de ind
vandrede belgiere, bliver, hvis man ser bort fra ægteparret Wilhelm og 
Margaretha Josepha Fleron (3. generation), indgået mellem Jørgen Ransy 
og Lene Delcomyn. I fig. kirkebogen for Hellebæk sogn var de gift, da 
deres datter Diderikke bliver født den 28.10.182P).

Af listen over ægteparrene i de to første generationer fremgår det, at de 
nationalt set rene ægteskaber bliver indgået tidligst. I første generation bliver 
de indgået omkring 1778 og 1779, medens de nationalt blandede ægteskaber 
i samme generation indgåes fra omkring 1781-1815. I anden generation 
bliver ægteparrene, hvor mand og kone begge er børn af indvandrede, viet 
i årene 1795-1821, og de »blandede« ægtepar vies i årene 1795-1847.

Endvidere viser det sig, at samtlige ægtemænd, der i de to første gene
rationer har indgået »rene belgiske« ægteskaber, med undtagelse af Barnabe 
Fleron (bilag II, andet slægtled, nr. 7) er ansat ved geværfabrikken.

En videre undersøgelse af, hvem man gifter sig med, når man ikke længere 
holder sig til belgierne og deres efterkommere, er meget vanskelig, da den her
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udelukkende kunne bygges på de vage oplysninger personernes efternavne kan 
give om nationalitet. Ved navne som Jørgensen og Magnusdatter er man ikke 
i tvivl, men det er straks værre med navne som Schæffer, Wurtz og Thor
green.

Det er nu klart, at selv ikke i første generation har omgangskredsen - 
belyst ud fra hvem man giftede sig med - udelukkende bestået af belgiere, 
og gennem anden og tredje generation udvides kredsen til at omfatte flere 
og flere, som ikke nedstammer fra indvandrede belgiere.

Foruden kirkebøgernes oplysninger om ægteskabsindgåelser findes der i 
disse også andre oplysninger, der kan belyse, hvilken omgangskreds belgierne 
og deres efterkommere havde. Jeg tænker her på kirkebøgernes angivelse af 
faddere og forlovere ved henholdsvis barnedåb og vielse. Det kan ikke 
udelukkes, at der, når man valgte faddere og forlovere, har været forbundet 
en vis prestige hermed, men en gennemgang af samtlige faddere og forlovere 
synes at tale for, at de fleste faddere til et barn - hvis der ikke er tale om 
barnets slægtninge - står på samme sociale stade som barnets fader. I neden
stående skema søges det ud fra oplysninger om faddere og forlovere belyst, 
hvor mange »belgiere« og hvor mange »ikke-belgiere« man har haft i sin 
omgangskreds. Ved »belgiere« menes her de indvandrede belgiere og deres 
efterkommere og ved »ikke-belgiere« de personer, der ikke kan henregnes 
under »belgiere«. Som første generations omgangskreds regnes fadderne til 
anden generation og forlovere til første. Så fremdeles med anden, tredje og 
fjerde generation. Da fjerde generations omgangskreds bl. a. består af fadderne 
til femte generation, der af førnævnte grunde ikke er behandlet i denne 
opgave, kan omgangskredsen kun beskrives ud fra oplysninger om forloverne 
til ægteparrene i fjerde generation. Imidlertid har jeg kun fundet frem til 
enkelte kirkebogsoplysninger om vielserne i denne generation, og fjerde gene
ration er derfor udeladt i nedenstående tabel.

TABEL I
Faddere til generationens børn og forlovere til generationen selv.

Familiemedlemmer Ikke familiemedlemmer

Gene
ration Belgiere I alt Belgiere I alt I alt

I.
IL

III.

8 2 10
45 30 75
22 21 43

5 4 9
43 127 170

3 92 95

19
245
138

Til at repræsentere omgangskredsen for medlemmerne af første generation 
er der 19 personer. Selvom disse måske ikke kan siges at være repræsentative, 
må man dog ud fra tabellens oplysninger sige, at belgierne har været i 
overtal, idet de har udgjort ca. Vs af omgangskredsen. I anden generation
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udgør familien mindre end Vs af den samlede omgangskreds og den øvrige 
del af kredsen er for V4 vedkommende ikke-belgiere. Næsten alle belgierne, 
der tilhører tredje generations omgangskreds, er familiemedlemmer, og ca. Vs 
af den består af ikke-belgiere. Den store forandring i den nationale rekrutte
ring af belgiernes omgangskreds sker altså - hvad enten den belyses ud fra 
valg af ægtefælle eller ud fra valg af faddere og forlovere - mellem første 
og anden generation.

KATOLIKKER-LUTHERANERE
Optagelsesprocessen - belgiernes integration i det danske samfund - 

belyses bedst ud fra den udvidelse af omgangskredsen, der sker. Men her 
var der imidlertid problemer, idet man ved ægteskabsindgåelse mellem belgiere 
og ikke-belgiere også måtte tage hensyn til, hvilken konfession man bekendte 
sig til.

Alle de indkaldte, som denne artikel omhandler, var katolikker. I det 
tidligere viste pas for Petronelle Leberge oplyses det, at hun tilhørte den 
romersk-katolske kirke, og det er usandsynligt, at hendes børn ikke skulle 
have gjort det samme. Barnad Fleron og hans kone har uden tvivl også 
tilhørt denne kirke, idet flere af deres børn søger den romersk-katolske 
menighed i København, hvor også Wilhelm Loua og Elisabeth Ransy får 
deres førstefødte døbt. Franz Cornel Clos og hans kone må også have bekendt 
sig til den katolske tro: deres børnebørn er uden for rubrikkerne i folke
tællingen for Hellebæk 1840 anført som katolikker. Hvis man tager 1787- 
folketællingens aldersangivelse som udgangspunkt, må det være Franz Cornel 
Clos, der i kirkebogen for Hellebæk 1812-25^) er anført som død under 
navnet Cornelius Clos. Det oplyses her, at »han tilhører den romersk
katolske kirke«. Den 25. juli 1815 dør Nicolai de Moulin, og af netop 
omtalte kirkebog^) fremgår det, at han er »af den romersk-katolske kirke«. 
Noel Jacquet bliver i 1804 trolovet med Birgitte Cathrine Jespersen. »Brud
gommen, som er catolique, forpligter sig til at lade deres børn opdrage i den 
lutherske tro«^). Som nævnt i bilag V må brudgommen være Lambert 
Jacquets søn, og det er sandsynligt, at også Lambert og hans kone har været 
katolikker. Derimod har jeg ikke fundet oplysninger, der kunne fortælle om 
Henri Jacquets religion.

Men hvilke muligheder for religionsudøvelse har disse mennesker haft?
Hovedparten af de ansatte ved geværf abrikken havde, skønt de hørte til 

Tikøb sogn, søgt Set. Maria kirke i Helsingør^). I flg. reskript af 14.12.1733 
var det ganske vist kun tilladt de tidligere tyske indvandrede, der i begyn
delsen af 1700-årene var blevet indforskrevet af daværende ejer af gevær
fabrikken, generalkrigskommissær von Platen, at søge den tyske kirke i 
Helsingør^), men en gennemgang af begravede døde 1750-1800 i kirkebogen 
for Set. Maria kirke (den tyske kirke) viser, at ikke blot tyskerne, men også
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danskere, der var ansat ved geværfabrikken, søgte denne kirke. Der var dog 
også danskere, der benyttede Tikøb kirke og retteligen fulgte bestemmelserne 
i reskriptet.

Imidlertid tillod Høeg Guldberg, der var kommet til magten i 1772, kun 
udøvelse af den lutherske tro®). Regeringen gav dog i visse tilfælde ind
rømmelser til medlemmer af andre trosretninger: »Det blev tilladt arbejderne 
af denne religion (katolicismen) paa Schimmelmanns fabrikker, baade paa 
geværfabrikken i Hellebæk og ved fabrikkerne i Wandsbeck, at holde guds
tjenester i et eget værelse. Ved blandede ægteskaber skulde børnene opdrages 
i den lutherske religion (reskript af 2.6.1779)«^).

I flg. kgl. bevilling af 5.10.1770 får baron Schimmelmann tilladelse til at 
indrette et kapel for geværfabrikkens tyske og danske ansatte. Det indrettes 
i en længe af Hellebækgård og indvies 5.11.1786®). Kapellet kan næppe være 
identisk med det værelse, som katolikkerne i flg. ovenstående citat må 
benytte til gudstjeneste. Dette bekræftes af, at kapellet betjenes af sogne
præsten i Tikøb, medens den katolske menighed åbenbart er blevet betjent 
af abbed le Tellier. Flere steder i kirkebogen for Hellebæk sogn er det, når 
børn af katolske forældre er blevet konfirmeret, nemlig anført, at barnet er 
døbt efter attest fra abbed le Tellier®).

Belgierne havde altså mulighed for fortsat at blive i den katolske tro eller 
gå over til den lutherske tro og følge med de øvrige ansatte fra gevær- 
fabikken enten til Set. Maria kirken eller Tikøb kirke (efter 1786 Hellebæk 
kapel).

Følgende tabel viser hvordan man efterhånden skifter fra den katolske tro 
til den lutherske. Den bygger dels på kirkebogsoplysninger dels på folke
tællingerne, der fra 1855 bringer en rubrik om trosbekendelse. I folke
tællingen 1840 for Hellebæk er der ekstraordinært tilføjet oplysninger om, 
hvem der er katolikker - ikke om hvem der er lutheranere. Er et barns 
fødsel opført i en kirkebog for en katolsk kirke regner jeg forældre og barn 
for katolikker. Hvis barnefødslen er angivet i kirkebogen for Hellebæk sogn 
eller i en anden kirkebog for en luthersk kirke bliver barn og forældre regnet 
for lutheranere, hvis der i kirkebogen ikke er oplysninger om noget andet. 

TABEL II

Mænd Kvinder

Gene
ration

Antal
familie

medlemmer
Antal K K-L L U Antal K K-L L U

1.
II.

IIL
IV.

11
37

102
69

8 7 0 0 1
22 10 0 7 5
59 8 2 35 14
33 5 0 21 7

3 3 0 0 0
15 3 2 5 5
43 4 0 26 13
36 2 0 25 9

K: katolik, L: lutheranere, U: ukendt konfession, K-L: skifter fra K til L.
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Også personer om hvem der er fundet oplysninger i kirkebogen for Set. 
Maria kirke i Helsingør regnes for lutheranere.

Af tabel II fremgår det hvordan flere og flere for hver generation skifter 
fra den katolske tro til den lutherske. I første generation er 82 ®/o af de 
personer, der repræsenterer denne, katolikker. Dette tal falder i anden gene
ration til 35 ®/o og i tredje generation til 12®/o. I fjerde generation falder 
antallet af katolikker kun ganske lidt: 10 ®/o af denne generations medlemmer 
tilhører den romersk-katolske kirke. Hvis man imidlertid undersøger hvem 
disse katolikker er, ser man, at de alle tilhører en gren af familien Fleron, 
der bor i København.

Ser man på antallet af lutheranere i hver generation stiger dette fra 0 ®/o i 
første generation over 32 ®/o i anden og 60 ®/o i tredje til 67 ®/o i fjerde 
generation. Endvidere kan man med rimelighed formode, at hovedparten af 
personerne i rubrikken »ukendt konfession« har tilhørt den lutherske kirke: 
Med oplysninger - ikke blot i kirkebøger men også ekstraordinært i folke
tællingen 1840 og i skifteprotokoller - om at man var katolik, kan det ikke 
have været almindeligt at tilhøre den romersk-katolske kirke. Man har 
benyttet flere lejligheder til at fortælle om en person, at han var katolik, og 
sådanne oplysninger har der ikke været om dem, der er opført under »ukendt 
konfession«.

En tabel som tabel II kommer, hvis man ikke medregner familien Fleron, 
til at se således ud:

TABEL III

Mænd Kvinder
i

Gene
ration

Antal
familie

medlemmer
Antal K K-L L U Antal K K-L L U

I.
II.

III.
IV.

10
31
76
35

7 6 0 0 1
18 6 0 7 5
43 3 0 30 10
13 0 0 10 3

3 3 0 0 0
13 3 2 5 3
33 2 0 25 6
22 0 0 17 5

K: katolik, L: lutheranere, U: ukendt konfession, K-L: skifter fra K til L.

Når Fleron’erne ikke medregnes er 80 ®/o af første generations medlemmer 
katolikker. I anden og tredje generation er tallene henholdsvis 29 ®/o og 7 ®/o, 
medens der i fjerde generation ikke er medlemmer, der tilhører den katolske 
kirke.

Barnad Flerons søn Barnabe Fleron bliver kirurgisk instrumentmager i 
København, og hans datter Margaretha Josepha Fleron bliver gift med sin 
fætter Wilhelm Fleron (bilag II, 3. slægtled). Det er efterkommere af dette 
ægteskab, der kommer til at udgøre den katolske gren af familien Fleron.

Af det forrige fremgår det, hvordan det talmæssigt går tilbage for den

16



katolske menighed i Hellebæk, og der rejser sig ganske naturligt et spørgsmål 
om, hvorfor det går tilbage eller snarere: Hvorfor går folk fra den katolske 
kirke ind i den lutherske? Dette spørgsmål søges besvaret i følgende tabel.

TABEL IV

Går over til den lutherske kirke 
på grund af:

Konfession Foræl-dre 
ukendt lutheranere

Gene
ration

Antal
familie

medlemmer

Reskr. 
af 2.6. 

1779

Ægteskabs
indgåelse Ukendt

med årsag
lutheraner

I.
IL

IIL
IV.

11
37

102
69

10
12
11
7

1
10
27
16

0
0

45
36

K: katolikker.

Ovenstående tabel bygger på de samme oplysninger som tabellerne II og 
IIL I denne tabel er der ikke skelnet mellem mænd og kvinder. I rubrikken 
»reskript af 2.6.1779« er de anført om hvem det vides, at den ene af deres 
forældre er katolik og den anden lutheraner, og det om dem selv er oplyst, 
at de er lutheranere. Bestemmelserne om, at børn af blandede ægteskaber 
skulle opdrages i den lutherske tro, synes at være blevet overholdt, og den 
er en væsentlig årsag til, at antallet af katolikker daler. En anden væsentlig 
grund er, at man ved ægteskabsindgåelse med lutheranere vælger med det 
samme at gå over til samme tro som ægtefællen. Dette belyses af rubrikken 
»ægteskabsindgåelse med lutheraner«. Heri er de personer anført, om hvem 
det er oplyst, at begge deres forældre er katolikker, og det om dem selv i 
forbindelse med deres vielse eller efter denne fortælles, at de er lutheranere. 
I »forældrene lutheranere« er de, hvis forældre er lutheranere, medregnet. 
Rubrikken har ingen betydning for tabellen, men skal sammen med »kon
fession ukendt« kun tjene til kontrol.

Gruppen »ukendt årsag« - til at man er gået over til den lutherske tro - 
repræsenterer flest personer. En af grundene til dette er nok, at der i denne 
også er anført personer, der statistisk går fra ukendt konfession til den 
lutherske.

Vil man undersøge hvordan man efterhånden går fra katolicismen over til 
den lutherske tro, må man, da de ugifte ikke overfører nogen trosretning til 
næstfølgende generation, se på de ægtepar, der er i hver generation.

I første generation er der syv ægtepar, og af disse har Jacob Ransy og 
Diderikke Kurzhals indgået blandet ægteskab (han er katolik og hun er 
lutheraner). Fire af deres børn, der alle - som reskriptet kræver - er gået 
over til den lutherske kirke, indgår i rene lutheranske ægteskaber. Familien 
Ransy udgår derfor allerede i første generation. (Elisabeth Ransy er i ægte-
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Ransy
Jacob Ransy Diderikke Kurzhals 

K L
i

skab med Wilhelm Loua, og bliver, da der nu er tale om ægtepar, behandlet 
under familien Loua).

Lambert Jacquet Margrethe 
Loua

K K

Bøssemager Georg Theodor Ransy 
(se bilag I, nr. 34) 

(Privateje).

Jacquet
Henri Jacquet Ane Petronille 

Bohmann
U U

KK L L Lr.^L L L

Begge rejser til Rusland.

Lambert Jacquets og Margrethe Louas to sønner udgår af den katolske 
menighed, da de begge rejser til Rusland.

Der findes ingen oplysninger om hvilken konfession Henri Jacquet og 
Ane Petronille Bomann bekender sig til, men deres børn er alle lutheranere.
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hvilket muligvis også skyldes føromtalte reskript af 2.6.1779, da Ane 
Bomanns svenske oprindelse (se bilag V) gør det sandsynligt, at hun var 
lutheraner. Denne gren af slægten Jacquet udgår også af den katolske 
menighed.

Clos
Franz Cornel Clos Catarina Lautarge 

K K

Franz Mattias Clos Elisabeth Malherbe 
K K

Alle børn katolikker; alle ugifte L^L

U^U

U

Franz Cornel Clos og Catarina Lautarge får to sønner, der begge indgår 
ægteskab. Franz Mattias Clos forbliver i den katolske menighed efter at 
han har indgået ægteskab med Elisabeth Malherbe, men deres børn dør alle 
ugifte. Om Franz Mattias’ broder Ludvig Joseph Clos og dennes kone 
Caroline Elskegud Brodersen er det ikke oplyst hvilken kirke de tilhører, 
men da hendes efternavn er Brodersen er det sandsynligt, at hun er lutheraner. 
Den ene af deres to sønner er lutheraner og den anden dør ugift, så hermed 
forsvinder familien Clos fra den katolske menighed i tredje generation.

Loua
Wilhelm Loua Elisabeth Ransy 

K K
I

I K I
Kz^U

__ ______ _L___  I
L L L L L L U U

K-Lz K-Lz Kz

Alle børn lutheranere
I I

Alle de af Elisabeth Ransys og Wilhelm Louas børn, der indgår ægteskab 
er fra fødselen katolikker. Imidlertid er der kun et, der bliver gift med en 
katolik, og dette ægtepars børn går alle formentlig ved ægteskabsindgåelsen 
over til den lutherske tro.

To af anden generations katolikker bliver gift med lutheranere, og deres 
børn bliver i fig. reskriptet opdraget som lutheranere. Jacob Loua indgår 
ægteskab med Caroline Marie Kurlmanz, hvis konfession ikke kendes.

Både Marie Loua og Ane Loua (bilag III, anden generation) går efter 
ægteskabsindgåelse over til den lutherske tro. I kirkebogen for Idellebæk sogn 
1826-41 findes følgende erklæring indført på fol. 51 b: »Vi underskrevne 
2de søstre, jeg Marie Theresia Loua gift med fabriksmester Johannes Hen
riksen Würtz, og jeg Ane Marie Loua gift med bøssemager Jacob Christian 
Vallentin begge på Cronborg geværfabrik, erklærer herved, at vi, nøie 
bekendt med de troslærdomme, der udskiller den romersk-katolske fra den
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Julie Loua (se bilag IV, nr. 32).

evangelig-lutherske christelige menighed - for mennesker skønt ikke for Gud, 
på ham vi alle tro - have af overbevisning og med fuldkommen frie villie 
besluttet at gå over til den evangelisk-lutherske kirkes troes samfund, som ... 
erklærede faste medlemmer. Og ligesom vi i tillid til Guds Velsignelse gjøre 
dette vigtige skridt, saaledes stadfæste vi herved med vore hænders under- 
skrivt i undertegnede vidners overværelse. Cronborg Geværfabrik d. 2. Nov. 
1826«. Underskrevet af Anne Marie Vallentin, Marie Theresia Würtz, Jacob 
Christian Vallentin og Johannes Henriksen Würtz. Alle medlemmerne af 
familien Louas tredje generation er lutheranere, og efter anden generation 
er der heller ikke i denne familie medlemmer, der er katolikker.

Fleron
Barnad Fleron Leonore 

K K

K^K
I

K^K K

I I
K L L L L L L /x/ L K. L U U U L K-L K K K-L U <x7Ü K ^K 

U u u L L U L L
J J I I I I  I I

Børn L Børn L Alle børn lutheranere

K^U K K^K K^UK
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I modsætning til de øvrige familier har familien Fleron i anden generation 
kun rene katolske ægteskaber, og først i tredje generation kommer der 
blandede ægteskaber mellem katolikker og lutheranere. Af de ægteskaber, der 
findes i Fleron’ernes tredje generation, er der kun et, hvor både mand og 
kone er katolikker. Mens de andre medlemmer af fjerde generation - enten 
i fig. reskriptet eller fordi forældrene ved ægteskabsindgåelse begge har valgt 
den lutherske kirke - er lutheranere, er det kun børn af det katolske ægtepar 
Margaretha og Wilhelm Fleron (bilag II, nr. 31 og nr. 32), der er katolikker.

Eksempler fra alle familierne har vist, at man har fulgt bestemmelserne 
om, at børnene af blandede ægteskaber skulle opdrages i den lutherske tro. 
Imidlertid har man dog ikke holdt fast ved den katolske tro, så længe dette 
har været muligt. Som det fremgår af tidligere anførte citat fra kirkebogen 
for Hellebæk sogn, gik Anne Marie Vallentin og Marie Theresia Würtz »med 
fuldkommen frie villie« over til den lutherske tro, skønt de i fig. bestem
melserne kun havde pligt til at lade deres børn opdrage lutheransk. Det 
samme er tilfældet med Henri Servan Fleron. Han er barn af Joseph Fleron 
og Marie Elisabeth Loua (bilag II, nr. 6 og nr. 25), der begge er katolikker, 
hvorfor det er urimeligt at tro, at deres søn ikke er døbt katolsk. I folke
tællingen 1860 er han imidlertid opført som lutheraner. Også hans broder 
Anthon Fleron må formodes at være katolsk døbt. Da han indgår ægteskab 
med sin niece Josephine Marie Elisabeth Herfurth (bilag II, nr. 29 og nr. 57) 
er det ikke anført, at han er katolik, og jeg tillader mig derfor at regne 
med, at han har skiftet tro. Der er altså fire eksempler på, at man - uden 
dette er blevet krævet af reskriptet - er gået over til den lutherske tro.

Medens alle de blandede ægteskaber, der findes i første, anden og tredje 
generation, er indgået i lutherske kirker, sker der noget nyt i fjerde gene
ration: To blandede ægteskaber indgåes i den romersk-katolske menighed i 
København. Ludvig Joseph Fleron, der er søn af Margaretha og Wilhelm 
Fleron (bilag II, nr. 31 og nr. 32), bliver den 7.11.1857 viet til den lutherske 
pige Elise Kirstine Schelin. Bemærkelsesværdigt er det, at alle deres seks 
børn bliver katolsk døbte. En søster til Ludvig Joseph Fleron, Wilhelmine 
Barnabine Fleron, bliver 9.7.1859 gift med skomager Andreas Falster, der 
er lutheraner. Af de fem katolikker, der i fjerde generation indgår ægteskab, 
bliver to af dem altså viet til lutheranere, en indgår rent katolsk ægteskab, 
og de to sidste bliver gift med to af ukendt konfession: Maria Elisabeth 
Josepha Fleron bliver viet til politibetjent Lauritzen, og Ferdinand Amon 
Fleron indgår sit andet ægteskab med Camilla Melby.

Hvis man havde skullet rette sig efter reskriptet, er det muligt, at børnene 
af det ægteskab, hvor både mand og kone var katolikker, var blevet de 
eneste, der i femte generation tilhørte den romersk-katolske kirke. Grund
loven af 1849 har imidlertid ændret forholdene for katolikkerne, idet der 
med denne indføres fri religionsudøvelse. Katolikkerne kan nu frit vælge om
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Hofskrædder Louis Fleron (se bilag II, nr. 
26), Det Kgl. Bibliotek, Kort- og billedaf- 

delingen, foto nr. 88047.

Louis Joseph Fleron, jurist, og hustru Anna 
Sophie (se bilag II, nr. 51). Det Kgl. Biblio
tek, Kort- og Billedsamlingen, foto nr. 88048.

deres børn skal opdrages i den lutherske eller den katolske tro, og Joseph 
Ludvig Fleron og hans kone Elise Kirstine Schelin har altså ligesom Wil- 
helmine Barnabine Fleron og Andreas Falster valgt den katolske.

ERHVERV
Som før nævnt blev de her behandlede familier indforskrevet fordi man i 

Danmark ikke havde tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Alle mændene i 
første generation er da også beskæftiget ved geværfremstilling. I flg. folke
tællingen 1787 er Jacob Ransy og Franz Cornel Clos løbsmede, Wilhelm 
Loua er løbbereder og Lambert Jacquet, Barnad Fleron og Nicolai de Moulin 
er bøssemagere. Mærkeligt nok er Touissant Ransy ikke nævnt i denne folke
tælling, men han er i Hellebæk allerede i 1778 (se bilag I) og på dette 
tidspunkt er han omtalt som mester på fabrikken. Det er dog ikke umuligt, 
at han har været mester i 1787, selvom han ikke er anført i folketællingen^). 
Heller ikke Giile Ransy er nævnt i denne folketælling, men i 1817 er han 
ansat som mester ved en geværfabrik i Spandau i Preussen^).

Erhvervsmæssigt er belgierne altså allerede i første generation optaget i 
den lokale befolkning i Hellebæk, men en undersøgelse af, om deres efter-
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»Det indvendige af den gamle Hammermølle ved Hellebæk« (1859)
Maleri af Constantin Hansen. Statens Museum for Kunst (Inv. nr. 1949)

kommere i de følgende generationer vælger erhverv, der har forbindelse med 
håndværkermiljøet på geværfabrikken, vil dog ikke være uden interesse, da 
dette kan have indflydelse på integrationsforløbet.

Om mændenes erhverv i de fire generationer fortæller følgende tabel. 

TABEL V

Gene
ration

Antal
mandlige
familie

medlemmer

Ansat ved 
gevær

fremstilling

Andet
kendt

erhverv

Dør
som
børn

Ukendt
erhverv

I. 8 8 0 0 0
II. 22 10 6 3 3

III. 59 14 17 9 19
IV. 33 2 15 6 10

I rubrikken »ansat ved geværfremstilling« optræder hele den mandlige del 
af første generation, og der findes her erhverv som løbsmed, løbbereder og 
bøssemager. Om Touissant Ransys erhverv er det kun oplyst, at han er 
mester, men da han er mester ved fabrikken, er han medregnet i denne
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rubrik. Det samme er tilfældet i anden generation, hvor det om Ludvig 
Joseph Clos’ erhverv er oplyst, at han er mester^), og om Jacob Loua, at han 
er svend^). I tredje generation tilføjes der til »ansatte ved geværfremstilling« 
endnu et erhverv, nemlig boremester, og i fjerde generation er alle de anførte 
bøssemagere.

Der er ikke ved erhvervsbetegnelserne taget hensyn til, om man er mester 
eller svend, da tabellerne skal belyse tilhørsforholdet eller mangel på samme 
til et bestemt håndværksmiljø og ikke den sociale placering i dette.

Ser man på fra hvilke erhverv kvindernes ægtemænd rekrutteres, kan dette 
illustreres af denne tabel.

TABEL VI

Gene
ration

Antal
kvindelige

familie
medlemmer

Døde
ugifte

Antal 
kvinder, 

der indgår 
ægteskab

CiviUtand
ukendt

Ægtemandens erhverv

Ansat ved 
gevær

fremstilling

Andet
kendt

erhverv

1. 3 0 3 0 3 0
IL 15 4 9 2 3 6

III. 43 13 10 20 2 8
IV. 36 7 9 20 2 7

De mænd, der er repræsenteret i »ægtemandens erhverv - ansat ved gevær
fremstilling« er alle bøssemagere.

Heller ikke her er der taget hensyn til om man var mester eller svend.
Ser man nærmere på de erhverv, der er repræsenteret i rubrikken »andet 

erhverv« i tabel V og VI opdager man, at der her findes erhverv, der er 
beslægtede med eller har forbindelse med de erhverv, der findes i »ansat ved 
geværfremstilling«. Til disse erhverv vil jeg bl. a. regne smed, kirurgisk 
instrumentmager, værkstedsforstander og probermester. Sidstnævnte, der i et 
dertil indrettet hus, proberhuset, skulle afprøve alle de nye geværer, var ikke 
ansat af fabrikkens ledelse, men kongelig udnævnt^). Derfor er han ikke 
medregnet under rubrikken »ansat ved geværfremstilling«.

I »andet erhverv« forekommer også håndværkserhverv, der ikke har nogen 
forbindelse med geværfremstilling (bager, hofskrædder, buntmager). Resten 
kan placeres under »kontor« og »andet«.

TABEL VII

Gene
ration

Antal
mandlige
familie

medlemmer

Antal re
præsentanter 

i »andet 
erhverv«

Beslægtede
erhverv

Ikke
beslægtede

erhverv
Kontor Andet

1. 8 0 0 0 0 0
IL 22 6 4 1 0 1

III. 59 17 6 7 0 4
IV. 32 15 3 4 5 3
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I rubrikken »andet« er der i anden generation en tjenestedreng ved land
bruget, i tredje generation en tjenestekarl ved landbruget, en inderste, en 
viktualiehandler og et almisselem og i fjerde generation er der en fisker, en 
portrætmaler og en jungmand.

De fem personer, der i fjerde generation optræder under »kontor« bar 
følgende erhverv: Jurist, fuldmægtig, handelsbetjent og toldklarerer.

En tabel som VII kommer for de kvindelige familiemedlemmers ægtemænd 
til at se således ud:

TABEL VIII

Gene-
Antal 

kvinder, 
der indgår 
ægteskab

Antal re
præsentanter 

i »andet 
erhverv«

Beslægtede
erhverv

Ægtemændene

Ikke
beslægtede

håndværks
erhverv

Kontor Andet

1.
IL

IIL
IV.

3
9

10
7

»Kontorgruppen« består her i anden generation af en spinderiforstander, 
i tredje af en toldforvalter og en kæmner og i fjerde generation af en jurist.

I »andet» er der her i anden generation en forpagter, i tredje en sprog
lærer og i fjerde generation en adjunkt og en politibetjent.

Hvis man igen går tilbage til tabel V fremgår det, at 100 ®/o af første 
generations mandlige medlemmer er ansat ved geværfremstilling, hvilket ikke 
er mærkeligt, da de alle var indkaldt til at arbejde på geværfabrikken. I 
anden generation er 45 ®/o af mandspersonerne beskæftiget med geværfrem
stilling, og i tredje og fjerde generation er tallene henholdsvis 25 ®/o og 6 ®/o. 
Færre og færre af generationernes mandlige medlemmer beskæftiges ved 
geværfremstilling.

Det samme er dog ikke tilfældet med de indgiftede mænd. Fra 100 ®/o i 
første generation, hvor alle er bøssemagere ved geværfabrikken, daler tallet 
som før i anden generation men er faktisk konstant i tredje og fjerde gene
ration: I anden generation er 33 ®/o af ægtemændene ansat ved geværfrem
stilling, i tredje og fjerde generation er tallene henholdsvis 20 ®/o og 22 ®/o. 
Hvor bemærkelsesværdigt dette er, er svært at sige. Man må dog her tage i 
betragtning, at for 47 ®/o af de kvindelige familiemedlemmer i tredje gene
ration er det ukendt, hvilken civilstand de har, og det samme gælder for 
57 ®/o af kvinderne i fjerde generation. Der må derfor ikke udledes for meget 
af den kendsgerning, at der i tredje og fjerde generation er henholdsvis 20 ®/o 
og 22 ®/o af de kendte indgiftede mænd, der er beskæftiget ved geværfabri- 
kationen, da man må sætte et stort spørgsmålstegn ved, hvor repræsentativt 
antallet af indgiftede ægtemænd i tredje og fjerde generation kan være.
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Vil man se på, hvordan tilknytningen til håndværksmiljøet omkring gevær
fabrikken var, må man kunne få et indtryk heraf ved i tabellerne V og VII 
at regne repræsentanterne i rubrikkerne »ansat ved geværfremstilling« og 
»beslægtede erhverv« som medlemmer af håndværkermiljøet. Tilknytningen 
måles så efter, om man vælger erhverv, der falder ind under de to rubrikker. 
Vælger man erhverv, der falder uden for disse, har man forladt det hånd
værksmæssige miljø. I første generation er der 100 ®/o af de mandlige familie
medlemmer, der tilhører de to netop omtalte rubrikker i tabel V og VII. 
Tallene daler jævnt gennem generationerne: I anden generation er tallet 
64 ®/o, i tredje 36 ®/o og i fjerde generation er der 16 Vo af generationernes 
mandlige familiemedlemmer, som gennem deres håndværk har haft en vis 
tilknytning til Kronborg Geværfabrik.

I fjerde generation er der fire mænd, der er bøssemagere. To af dem er 
indgiftede, medens de to andre, bøssemagersvend Carl Ludvig Clos og bøsse
mager August Severin Fleron, er familiemedlemmer. Den første forbliver i 
samme erhverv, som hans fader, farfader og oldefader havde. Anderledes er 
det med den anden. Hans fader og farfader var kirurgiske instrumentmagere 
i København, men hans oldefader var bøssemager. Af hans brødre var en 
hofskædder, en anden kleinsmedemester og en tredje fisker. I skiftet efter 
sin farfader Joseph Fleron er han anført som bøssemager i København®). 
Han har dog næppe fået sin uddannelse i Hellebæk, da han hverken er 
anført i til- eller afgangslisterne i kirkebogen for Hellebæk sogn. Ej heller 
optræder han i folketællingerne.

Den første af de indgiftede ægtemænd Daniel Christian Petersen er i 1860 
gift med Thomine Sophie Fleron"). Hendes fader og en broder var murer
svende, men hendes farfader og tre af hendes farbrødre var bøssemagere. En 
søster til netop omtalte Carl Ludvig Clos, Caroline Marie, indgår ægteskab 
med bøssemager Christian Anthon Hilde.

Selvom tabellerne V og VI synes at vise, at Carl Ludvig Clos og August 
Severin Fleron kunne tages som eksempel på en erhvervsmæssig stabilitet, 
hvor sønnerne gennem fire generationer går i deres fædres fodspor, er dette 
altså kun tilfældet med den førstnævnte.

Medens Caroline Marie Clos gennem sit ægteskab forbliver i samme 
erhvervsmæssige miljø, som hendes fader, farfader og oldefader tilhørte, kan 
dette kun delvis være gældende for Thomine Sophie Fleron ved hendes ægte
skabsindgåelse.

Man må derfor tage de her anførte eksempler i betragtning, når man ser 
på tabellerne i dette afsnit.

Hidtil er kun mændenes erhverv behandlet i dette afsnit. Om kvindernes 
erhverv giver folketællingerne kun i tre tilfælde andre oplysninger end mad
moder, husmoder eller husholderske. Ane Cathrine og Marie Elisabeth Clos 
(bilag III, nr. 7 og nr. 8) er begge i folketællingerne 1834 og 1840 anført
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som sypiger. Den tredje oplysning stammer fra 1850-tællingen, hvor det om 
enken efter Noel Jacquet (bilag V, nr. 8) Ane Kirstine Thorgreen fortælles, 
at hun er vaskekone og enke.

Imidlertid findes der også et eksempel på, at der i kirkebogen ved vielser 
er andre erhvervsangivelser end tjenestepige. I kirkebogen for Hellebæk sogn 
oplyses det om pigen Pernille Bengtsdatter, der den 1.5.1836 bliver viet til 
skomagersvend Jacob Lambert Loua (bilag IV, I, nr. 14), at hun er væver- 
Pige.

Udover at alle kvinderne i de fire generationer faktisk har erhvervet: 
hjemmearbejdende husmoder, og der i anden generation er en vaskekone og 
i tredje to sypiger og en væverpige, synes der ikke at være påviselige for
andringer i kvindernes erhverv. Desuden er det et spørgsmål, om ikke også 
de fire nævnte kvinder kommer ind under erhvervet hjemmearbejdende hus
moder. Ane Kirstine Thorgreen er enke efter Noel Jacquet, og da han 
levede var hun i folketællingerne opført som husmoder eller madmoder. Ane 
Cathrine Clos dør den 22.1.1850, og i kirkebogen for Hellebæk sogn oplyses 
det, at hun var husholderske for en broder, bøssemagersvend Cornelius Clos, 
der, da hun ikke har andre levende brødre, må være Franz Cornelius Clos. 
Marie Elisabeth har åbenbart overtaget søsterens plads som husholderske, thi 
ved hendes død den 31.1.1859 giver kirkebogen for Hellebæk sogn de samme 
oplysninger: husholderske for broderen Cornelius Clos på Hellebæk. De to 
søstre har muligvis haft sygerningen som bibeskæftigelse. Det samme har 
måske været tilfældet med Pernille Bengtsdatters vævning, eller hun kan ved 
ægteskabsindgåelsen helt have forladt sit tidligere erhverv: I folketællingen 
1840 er hun »talt« som Lambert Louas kone.

AFSLUTNING
I det forrige har jeg ud fra en undersøgelse af fem belgiske familier og 

deres efterkommeres omgangskreds, deres valg af ægtefælle, deres konfession 
og deres erhverv, søgt at belyse, hvordan en udenlandsk befolkningsgruppe 
og efterkommere af denne optages i det danske samfund.

Det siger sig selv, at det ikke er uden betydning for optagelsesprocessens 
start, at ikke alene udlændingene, men også den lokale befolkning må være 
interesseret i og motiveret for at processen kommer i gang.

Men hvad var det for en lokal befolkning, der fandtes i Hellebæk, da 
belgierne kom dertil? Dette spørgsmål kræver en længere forklaring. General
krigskommissær von Platen, der i begyndelsen af 1700-årene havde anlagt 
geværfabrikken, indforskrev tyske arbejdere, der sammen med deres familier 
blev bosat i Hellebæk. I 1764 skriver Pontoppidan i Danske Atlas, at »be- 
melte colonie af tydske familier haver nu formeeret sig og udbredet sig 
saaledes, at dens samlede huse udgiøre en liden bye af 3 til 400 arbeydere«^).

27



Familietraditionen i familien Ransy fortæller,
at denne silhuet forestiller Diderikke Kurz-
hals, der var Jacob Ransys hustru (bilag I, 

nr. 3). (Privateje).

Ser man på folketællingen 1787, er der dette år talt 392 personer i 
Hellebæk, og at dømme ud fra navnene er flere af dem efterkommere af 
tyskerne, som von Platen indforskrev^). Belgierne kom til Hellebæk mellem 
1764 og 1787, så man kan næppe sige, at de bosatte sig i et rent dansk miljø, 
da dette ganske givet har haft et tysk islæt, der uden tvivl har haft betyd
ning for integrationens - optagelsesprocessens - start.

Det er påfaldende, at det første nationalt blandede ægteskab bliver indgået 
mellem Jacob Ransy og Diderikke Kurzhals. Han er belgier og hun er højst 
sandsynlig efterkommer af de indforskrevne tyskere. Også i anden gene
ration er der ægtepar, hvor den ene er »belgier« og den anden synes at være 
»tysker«: De to søstre Sophie og Marie Ransy bliver gift med henholdsvis 
D. C. F. Schulz og Carl Chr. G. Schulz, og man kan også nævne ægteparrene 
Marie Loua og J. Wurtz, Jakob Loua og Caroline Kurlmanz, samt Ane Loua 
og Jakob Vallentin. Ser man på oversigten over ægteparrene i første og anden 
generation, kunne det se ud til, at man ved valg af ægtefælle er gået gradvis 
frem. Først har man holdt sig til personer af samme nationale afstamning 
som en selv, dernæst er man gået over til også at vælge »tyskere« og endelig 
vælger man også danskere. Selvom en sådan udtalelse kun kan bygges på 
de dårlige oplysninger, som efternavnene giver om national oprindelse, kan 
den dog næppe afvises.

Man kunne også tænke sig, at den tyske Set. Maria kirke i Helsingør 
havde betydning ved skiftet fra den katolske tro til den lutheranske. Det
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havde den imidlertid næppe. Som nævnt blev kapellet på Hellebækgård 
indviet i 1786, og inden da var det af de her behandlede belgiere kun Jacob 
Ransy, der havde søgt Set. Maria kirken: Selv var han viet her, og de af 
hans og Diderikke Kurzhals’ børn, der var født før 1786, var døbt i den. 
Efter indvielsen af kapellet har ingen fra Hellebæk - hvis man skal dømme 
ud fra kirkebøgerne for Set. Maria kirke - søgt den tyske kirke i Helsingør.

Selvom det tyske islæt i den lokale befolkning i Hellebæk tilsyneladende 
har haft betydning for optagelsesprocessen, kan det nok ikke udelukkes, at 
belgiernes ankomst har medført en del problemer. Belgierne var indkaldt på 
grund af deres håndværksmæssige kvalifikationer, og man kunne vente, at 
der skulle opstå uoverensstemmelser mellem de håndværkere, der i forvejen 
var på fabrikken, og de nye, der faktisk kom hertil for at redde den. 
Sproglige problemer har der sikkert også været. Belgierne kom fra den 
fransktalende del af Belgien, og de måtte lære det lokale sprog, inden de 
kunne begynde at blande sig med Hellebæk-boerne. Pontoppidan skriver i 
Danske Atlas i 1764, at tyskerne »ere nu i deres børn naturaliserte«^), hvor
med han bl. a. må mene, at de taler dansk. Overlærer Westengaard-Hildinge, 
Hellebæk, har fortalt, at der i kapellet på Hellebækgård blev holdt guds
tjeneste både på dansk og på tysk. Hvilket af disse to sprog, der har været 
fremherskende, da belgierne kom, er vanskeligt at sige, men at dømme ud fra 
omgangskredsen i anden generation har både belgiere og ikke-belgiere kunnet 
forstå hinanden.

Imidlertid var sproget ikke det eneste, som udskilte belgierne fra den 
lokale befolkning. De gik formentlig også anderledes klædt, og de indrettede 
næppe heller deres hjem på samme måde, som danskerne gjorde. Skifte
protokollerne skulle kunne give oplysninger herom, men desværre findes der 
først skifter efter afdøde belgiere omkring 1815, altså 30-40 år efter de er 
kommet til landet, og der kan næppe påvises særlige belgiske træk i hverken 
beklædning eller møblement. For det første er der kun skifter efter få af de 
personer, der repræsenterer første generation, for det andet er de i skifterne 
opførte genstande, som de afdøde har efterladt, nævnt ved deres danske 
betegnelse, der ikke fortæller, om der er tale om en belgisk eller dansk gen
stand. Endelig kan de genstande, som belgierne evt. har medbragt til Dan
mark, let være slidt op i løbet af 30-40 år. Dette vil i hvert tilfælde gælde 
for beklædningsgenstande.

Lad os til sidst følge optagelsesprocessens udvikling. Færre og færre af 
mændene er gennem de fire generationer beskæftiget ved geværfremstilling. 
Det samme er tilfældet, hvis man ser på, hvor mange af generationernes 
mandlige medlemmer, der kan betragtes som tilhørende håndværkermiljøet 
omkring geværfremstilling. Carl Ludvig Clos og hans søster Caroline Marie 
Clos er de eneste af fjerde generations medlemmer, der kan tages som 
eksempler på, at man gennem de fire her behandlede generationer havde

29



holdt en håndværkermæssig familietradition. Da jeg ikke kan belyse, om de 
erhvervsmæssige forandringer, der sker mellem første, anden, tredje og fjerde 
generation, er forskellige fra den evt. erhvervsmobilitet, der i samme tidsrum 
sker blandt ikke-belgiere, er det vanskeligt at afgøre, hvilken betydning et 
evt. tilhørsforhold til håndværkermiljøet på geværfabrikken har haft på 
optagelsesprocessen. Dog må man nok sige, at en erhvervsmæssig stabilitet 
ikke har virket fremmende på optagelsesprocessen: Ser man på familien Clos 
(bilag III) har alle mænd af denne families tre første generationer været 
ansat ved geværfabrikken, og selvom Ludvig Joseph Clos i anden generation 
indgår nationalt blandet ægteskab med Caroline Elskegud Brodersen (se 
bilag III, nr. 3) er det dog i denne families tredje generation man finder de 
tre søskende Franz, Ane og Marie Clos, der som de eneste i Hellebæk er 
katolikker.

Erhvervsmæssigt er belgierne allerede ved ankomsten optaget i det lokale 
samfund i Hellebæk, men deres omgangskreds består dog for Vs vedkom
mende af belgiere, og de er næsten alle katolikker. Mellem de to første gene
rationer sker der imidlertid store forandringer. Kun ca. Vs af repræsen
tanterne for anden generation bekender sig til den katolske tro. Føromtalte 
reskript, der påbød, at børn af ægteskaber mellem en lutheraner og en katolik 
skulle opdrages i den lutherske tro, blev overholdt, og der findes endda 
eksempler på, at man frivilligt har forladt den katolske tro. Ca. Vs af 
omgangskredsen for anden generation er ikke-belgiere. I tredje generation 
kan man stort set sige, at optagelsesprocessen er fuldbyrdet. De belgiere, der 
er i omgangskredsen, er næsten alle familiemedlemmer, og ca. Vs af den 
er ikke-belgiere. Der er dog stadigvæk nogle i denne generation, der er 
katolikker. Franz Mattias Clos’ børn (se bilag III, nr. 5-8), der alle boede i 
Hellebæk, var nogle af dem. De døde imidlertid alle ugifte, og ingen af dem 
havde børn, der ville få »optagelsesmæssige« vanskeligheder ved at tilhøre 
den romersk-katolske kirke. De katolske Fleron’er i København havde næppe 
heller sådanne problemer. Dels kunne optagelsesprocessen foregå blandt 
danskere, der tilhørte den romersk-katolske menighed dér, og dels kom 
religionsfriheden ved grundloven 1849. Med denne bortfaldt bestemmelserne 
i reskriptet af 2.6.1779, og luthersk-katolske ægtepar kunne frit vælge om 
deres børn skulle opdrages i den lutherske eller den katolske tro. Fra 1849 
kan efterkommerne af de indvandrede belgiere regnes for fuldstændigt 
optaget i det danske samfund, thi med religionsfriheden bortfalder det sidste 
kriterium for at betragte dem som ikke-danskere.

BILAG I
Familien Ransy

Ransy’erne kom formentlig til Danmark i 1775: I fig. et pas (se fig. 2) 
udstedt på fransk den 17. august 1775, har Petronelle Leberge, hendes to
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D. C. F. Schulz, inspektør hos grev Schimmelmann, og hustru Sophie f. Ransy 
(se bilag I, nr. 13). (Privateje).

Sønner Gille og Jacob Ransy, samt datteren Elisabeth Ransy af myndig
hederne i Liege fået tilladelse til at rejse fra byen. I 1779 er Jacob Ransy 
nævnt blandt de håndværkere, der dette år er opført i en balance over gevær- 
fabrikken^), men allerede året før optræder endnu en Ransy. Af en seddel i 
et sluttet skifte fra Hellebæk fremgår det, at en svend ved geværfabrikken 
har 10 rigsdaler til gode: »... denne min fordring og mit tilgodehavende er 
mester Etienne Malherbe og mester Touissant Ransi vidner på«. Seddelen er 
underskrevet af de to vidner den 10. december 17782). skiftet efter 
Touissant Ransy^) fremgår det, at han dør ugift og barnløs, hvorfor hans 
søskende og søskendebørn bliver arvinger efter ham. Han er broder til Gille, 
Jacob og Elisabeth, men der er endnu to søstre: Martine og Petronelle. Ved 
skiftet foreligger et brev fra Gille^), der nu er ansat ved en geværfabrik ved 
Spandau i Preussen. Han oplyser i brevet, at hans to søstre, Martine og 
Petronelle, begge fra Liege, er døde, og selv afslår han at modtage nogen 
arv fra sin broder. Hvornår Gille er rejst til Preussen vides ikke. Senest er 
han nævnt som fadder til sin broder Jacobs datter, der blev døbt i Set. Maria 
kirke i Helsingør den 25. juni 1786. Efter Touissant Ransys død er der 
tilbage i Danmark kun to af Petronelle Leberges seks børn: Det er Jacob 
og Elisabeth.

31



Første slægtled
la Pierre Jacob Ransy, kommer ikke til Danmark. - G.m. Petronelle Le

berge, der rejser til Danmark sammen med sine børn. - 3 sønner, 3 
døtre:

Andet slægtled
2a Touissant Ransy, f. omkring 1746, død 7.9.1816. - Mester ved Hellebæk 

geværfabrik. - Ugift.
3b Jacob Ransy, f. omkring 1755, død 21.6.1815. - Bøssemagermester ved 

Hellebæk geværfabrik. - G.m. Diderikke Kurzhals (f. 17.8.1757, død 
31.7.1831) - 5 sønner, 5 døtre: Tredje slægtled I, nr. 8-17.

4c (Marie) Elisabeth Ransy, f. omkring 1759. - G.m. Wilhelm Loua. (Se 
efterslægtstavle over familien Loua).

5d Gille Ransy, f. omkring 1775. - Mester ved geværfabrikken i Spandau. 
6e Martine Ransy. - Bor i Lüttich (Liege) og kommer ikke til Danmark.
7f Petronelle Ransy. - Bor i Lüttich (Liege) og kommer ikke til Danmark.

Tredje slægtled
I

Børn af andet slægtled nr. 3
8a Petronelle Ransy, f. 24.9.1781.
9b Jakob Ransy, f. 22.12.1782, død 18.4.1786.

10c Catrina Petronelle Ransy, f. 31.10.1784, død 9.11.1859. - G.m. Noelle 
Malherbe, smedemester ved Hellebæk geværfabrik (død 10.7.1852) - 
1 søn, 1 datter: Fjerde slægtled I, nr. 18-19.

Ild Marie Elisabeth Ransy, f. 15.6.1786. - G.m. Carl Chr. Georg Schulz, 
spinderiforstander. - 6 sønner, 1 datter: Fjerde slægtled II, nr. 20-26.

12e Marie Jacobine Ransy, f. 11.3.1788, død 21.5.1797.
13f Sophie Frederikke Ransy, f. 7.10.1789, død 27.9.1877. - G.m. D. C. F. 

Schulz, inspektør ved Hellebæk geværfabrik (død 22.11.1836). - 2 
sønner, 3 døtre: Fjerde slægtled III, nr. 27-31.

14g Jacob Ransy, f. 13.11.1791. - Rejst til Rendsborg.
15h Touissant Ransy, f. 20.11.1793, død 16.1.1794.
16i Jørgen Ransy, f. 20.11.1793, død 20.2.1795.
17j Jørgen Ransy, f. 1.12.1795, død 26.7.1867. - Fabrikskontrollør ved 

Hellebæk geværfabrik. - G.m. Lene Delcomyn (f. 1793, død 30.5.1828). 
- 3 sønner, 2 døtre: Fjerde slægtled IV, nr. 32-36.

Fjerde slægtled 
I

Børn af tredje slægtled I nr. 10
18a Stephanine Diderikke Malherbe, f. 31.12.1812. - G.m. Peter Jensen, 

bøssemagersvend ved Hellebæk geværfabrik.
19b Stephanus Malherbe, f. 22.12.1814.
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II
Børn af tredje slægtled I nr. 11

20a Gottfried Jacob Frederik Schulz, f. 13.12.1812, død 22.3.1815.
21b Edvard Julius Schulz, f. 8.5.1814.
22c Gottfried Frederik Schulz, f. 31.10.1816, død 4.11.1816.
23d Carl Theodor Schulz, f. 28.3.1818.
24e Charlotte Louise Schulz, f. 3.9.1820.
25f Rudolph Ferdinand Schulz, f. 15.11.1822.
26g Adolph Guido Schulz, f. 17.8.1825.

III
Børn af tredje slægtled I nr. 13

27a Caroline Schulz, f. 3.3.1811. - G.m. Magnus Chr.de Linde. - 1 søn, 1 
datter: Femte slægtled I nr. 37-38.

28b Charlotte Louise Schulz, f. 17.3.1813, død 30.12.1819.
29c Ferdinand Schulz, f. 24.5.1815. - 1 søn: Femte slægtled II nr. 39.
30d Juliane Aurore Schulz, f. 3.5.1817, død 13.6.1834.
31e August Schulz. - 1 datter: Femte slægtled III nr. 40.

IV
Børn af tredje slægtled I nr. 17

32a Diderikke Jakobine Ransy, f. 28.10.1821, død 20.7.1902.
33b Henriette Conradine Ransy, f. 15.2.1823, død 5.7.1826.
34c Georg Theodor Ransy, f. 8.6.1824, død 15.12.1906. - Bøssemager. - 

G.m. Anna Henriette Møller (f. 24.11.1849, død 3.2.1886) 13.5.1855. - 
1 datter: Femte slægtled IV nr. 41.

35d Christian Conrad Ransy, f. 27.5.1828, død 26.4.1900. - Buntmager.
36e Carl Henrik Ransy, f. 27.5.1828, død 14.3.1878. - Viktualiehandler. -

G.m. Hanssine Kirstine Sørensen (f. 22.9.1838, død 24.2.1916). - 2 
sønner, 2 døtre: Femte slægtled V nr. 42-45.

Femte slægtled
I

Børn af fjerde slægtled III nr. 27
37a Marie Frederikke Linde, f. 17.2.1838. - G.m. M. Qvistgaard Muusmann, 

adjunkt, 9.8.1856.
38b Christian Frederik Linde, f. 7.1.1840, kancellist. - G.m. Ottilia Chri

stina de Saint Aubain (f. 2.4.1840) 29.11.1869. - 2 døtre: Sjette slægtled 
I nr. 46^7.

II
Barn af fjerde slægtled III nr. 29

39a Ernst Georg Schulz, f. 10.3.1863. - Bor i Sverig.
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40a Sophie Schulz.

III
Barn af fjerde slægtled III nr. 31

IV
Barn af fjerde slægtled IV nr. 34 

41a Helene Christine Møller, f. 27.10.1862, død 3.6.1935.
V

Børn af fjerde slægtled IV nr. 36 
42a Jørgen Ransy, f. 16.6.1868, død 30.9.1870.
43b Elisa Ransy, f. 20.7.1871, død 7.4.1872.
44c Jørgen Ransy, f. 5.1.1873. - G.m. Martha Frederikke Elisa Bauder (1. 

ægteskab). - G.m. Else Margrethe Kirstine Møldrup (2. ægteskab).
45d Elisa Ransy, f. 15.5.1875, død 21.12.1893.

Sjette slægtled
I

Børn af femte slægtled I nr. 38 
46a Sophie Christine Linde, f. 15.2.1871.
47b Jutta Maria Linde, f. 3.8.1873.

BILAG II Familien Fleron
I folketællingen 1787 findes de første oplysninger om familien Fleron.

Husfaderen, bøssemager Barnad Fleron, er gift med Leonore, og de har 6 
børn: Thomas Fleron, 22 år, Henri Sernai, 19 år, Jean Joseph, 13 år. 
Barnabe, 11 år, Marie Yda, 21 år og Marie Barbe, 15 år. At denne familie 
kommer fra Belgien ses af en gravsten (se fig. 1), der i dag står på Hellebæk 
kirkegård. Sammenholder man indskriften på gravstenen og folketællingen 
1787, ser man, at den trettenårige Jean Joseph er den eneste af Barnad 
Flerons sønner, der kan være gift med Marie Elisabeth Loua: Thomas bliver 
gift med Elisabeth de Moulin, Henri Sernai med Sophia Frederikke Negle og 
Barnabe med Maria Catarina Jacquet. Hvornår familien Fleron er kommet 
til Hellebæk vides ikke. Det kan kun konstateres, at familien boede der i 
1787, og at den tidligere har boet i Huus i Belgien.

Første slægtled
la Barnad Fleron, f. omkring 1742. - Bøssemager ved Hellebæk gevær

fabrik. - G.m. Leonore (f. omkring 1742). - 4 sønner, 2 døtre:

Andet slægtled
2a Thomas Fleron, f. omkring 1765. - Bøssemagermester ved Hellebæk 

geværfabrik. - G.m. Elisabeth de Moulin. - 9 sønner, 2 døtre: Tredje 
slægtled I nr. 8-18.
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3b Marie Yda Fleron, f. 1766.
4c Henri Sernai Fleron, f. omkring 1768, død august 1839. - Regiments

bøssemager. - G.m. Sophie Frederikke Negle 19.2.1797. - 2 sønner, 3 
døtre: Tredje slægtled II nr. 19-23.

5d Marie Barbe Fleron, f. 1772.
6e Joseph Fleron, f. 19.9.1773, død 12.2.1857. - Bøssemagermester ved 

Hellebæk geværfabrik. - G.m. Maria Elisabeth Loua (f. 23.7.1783, død 
30.11.1863). - 5 sønner, 4 døtre: Tredje slægtled III nr. 24-31.

7f Barnabe Fleron, f. omkring 1776. - Kirurgisk instrumentmager. - G.m. 
Marie Catarina Jacquet 22.5.1825. - 1 datter: Tredje slægtled IV nr. 32.

Tredje slægtled
I

Børn af andet slægtled nr. 2
8a Barnad Fleron, f. omkring 1797. - Bøssemagersvend. - G.m. Inger 

Cicilie Stibolt. - 2 sønner: Fjerde slægtled I nr. 33-34.
9b Nicolai Fleron, f. omkring 1800.

10c Christian Fleron, f. 5.4.1808. - Bøssemager. - G.m. Elisabeth Hultin. - 
2 sønner: Fjerde slægtled II nr. 35-36.

Ild Thomas Fleron, f. 1810, død 31.7.1872. - Murersvend. - G.m. (1. ægte
skab) Maren Kirstine Larsdatter (død 19.4.1861). - 3 sønner, 4 døtre: 
Fjerde slægtled III nr. 37-43. (2. ægteskab) Ane Catrine Larsdatter.

12e Eleonore Fleron, f. 1812.
13f Servo Fleron, f. 1814, død 25.2.1817.
14g Ludvig Fleron, f. 17.4.1816, død 7.7.1832.
15h Jean Fleron, f. 1818, død 9.5.1827.
16i Hendrik Fleron, f. 21.3.1822, død 1847.
17j Alexander Fleron, f. 7.10.1824. - Bøssemagermester. - G.m. Louise 

Elisabeth. - 1 søn: Fjerde slægtled IV nr. 44.
18k Marie Fleron.

II
Børn af andet slægtled nr. 4

19a Petrus Barnabas Fleron, f. 24.5.1799.
20b Anna Sophia Fleron, f. 1800. - G.m. Schiott, toldforvalter. - 1 søn: 

Fjerde slægtled V nr. 45.
21c Louisa Augusta Fleron, f. 11.8.1802, død december 1857.
22d Marie Catrine Fleron. - G.m. Lannes, sproglærer. - Senere skilt.
23e Henricus Barnabas Fleron. - Bøssemager. - G.m. (1. ægteskab) Maren

Nielsdatter. - 1 søn, 1 datter: Fjerde slægtled VI nr. 46-47. (2. ægteskab) 
Marie Wilhelmine Jespersen. - 2 sønner, 1 datter: Fjerde slægtled VI 
nr. 46-50.
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III
Børn af andet slægtled nr. 6

24f Joseph Fleron, f. 24.12.1807, død 1868. - Bøssemager. - G.m. Caroline 
Wissenbach (f. 22.4.1809) 1837.

25g Henri Servan Fleron, f. 25.4.1809. - Bøssemagermester. - G.m. Chri
stiane Møller (f. omkring 1816).

26h Ludvig Fleron, f. 3.10.1812, død maj 1867. - Hofskrædder. - G.m. Agnes 
Ahlmann. - 1 søn, 5 døtre: Fjerde slægtled VII nr. 51-55.

27i Catrine Fleron, f. omkrng 1815. - G.m. Neergaard, snedker.
28j Marie Theresia Fleron, f. 1818.
29k Anthon Fleron, f. 15.1.1822. - Bagermester. - G.m. Josephine Herfurth 

(Fjerde slægtled VIII nr. 57).
30l Elisabeth Fleron. - G.m. J. F. Herfurth, krigsassessor, underprober- 

mester (f. 1790, død 27.1.1870) 18.8.1826. - 2 sønner, 2 døtre: Fjerde 
slægtled VIII nr. 56-59.

31 m Wilhelm Fleron. - Kirurgisk instrumentmager. - G.m. Margarethe 
Josepha Fleron (Tredje slægtled IV nr. 32). - 5 sønner, 2 døtre: Femte 
slægtled IX nr. 60-66.

IV
Barn af andet slægtled nr. 7

32a Margaretha Josepha Fleron. - G.m. Wilhelm Fleron (Tredje slægtled III 
nr. 31).

Fjerde slægtled
I

Børn af tredje slægtled I nr. 8
33a Barnabi Servo Fleron, f. 9.9.1816, død 4.7.1817.
34b Ludvig Joseph Fleron, f. 31.1.1818, død 8.8.1818.

II
Børn af andet slægtled I nr. 10

35a Christian Frederik Nicolai Fleron, f. 6.2.1834.
36b August Theodor Fleron, f. 22.1.1846.

III
Børn af tredje slægtled I nr. 11

37a Thomine Sophie Fleron, f. 7.3.1834. - G.m. Daniel Pedersen, bøsse
magersvend.

38b Louise Elisabeth Fleron, f. 23.3.1837. - G.m. Thorvald Jacobsen, skibs
tømrer. - 1 søn: Femte slægtled I nr. 67.

39c Ludvig Frederik Fleron, f. 30.10.1839. - Murersvend.
40d Franz Ferdinand Fleron, f. 13.3.1842, død 30.11.1850.
41e Theodor Georg Fleron, f. 3.10.1844, død 30.11.1850.
42f Josephine Wilhelmine Fleron, f. 4.9.1847.
43g Franzine Georgine Fleron, f. 8.1.1851.
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IV
Barn af tredje slægtled I nr. 17

44a Emil Thomas Fleron, f. 24.6.1857. - Fuldmægtig. - G.m. Ane Dagmar 
Schæffer.

V
Barn af tredje slægtled II nr. 20

45a August Schidtt. - Portrætmaler.
VI

Børn af tredje slægtled II nr. 23
46a Clausine Emilie Fleron, f. 23.4.1824.
47b Carl Gustav Fleron, f. 23.1.1826. - Jungmand.
48a Clausine Wilhelmine Fleron, f. 15.3.1836.
49b Harald Waldemar August Fleron, f. 3.4.1841.
50d Servan Frederik Louis Fleron, f. 28.10.1843. - Kleinsmedesvend.

VII
Børn af tredje slægtled III nr. 26

51a Louis Joseph Fleron, f. 2.8.1844, død 2.12.1929. - Jurist.- G.m. Anna 
Sophie Fleron 13.10.1875.

52b Josepha Fleron, f. 7.3.1848, død 4.7.1923. - G.m. Camillus Nyrop, 
jurist.

53c Louisa Fleron.
54d Doris Fleron.
55e Agnes Fleron.

Fjerde slægtled
VIII

Børn af tredje slægtled III nr. 30
56a Joh. Frederik Herfurth, f. 17.12.1826. - Probermester. - G.m. Johanne 

Sophie Flaman.
57b Josephine Herfurth, f. 16.6.1829. - G.m. Anthon Fleron (Tredje slægtled 

III nr. 29).
58c Ida Herfurth, f. 30.3.1834, død 26.3.1873. - G.m. Ferdinand Amon 

Fleron, hofskrædder (Fjerde slægtled IX nr. 63).
59d Edvard Herfurth, f. 10.1.1841.

IX
Børn af tredje slægtled III nr. 31

60a Wilhelmine Barnabine Fleron, f. 14.1.1825. - G.m. Falster, skomager
mester, 9.7.1859.

61b Joseph Ludvig Fleron, f. 10.3.1826. - Kleinsmedemester. - G.m. (1. 
ægteskab) Elise Kirstine Schelin 7.11.1857. - 4 sønner, 2 døtre: Femte 
slægtled II nr. 68-73. - (2. ægteskab) Camilla Melbye.

62c August Severin Fleron, f. 6.8.1827. - Bøssemager.
63d Ferdinand Amon Fleron, f. 25.1.1829. - Hofskrædder. - G.m. Ida
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Herfurth (Fjerde slægtled VIII nr. 58c). - 3 sønner: Femte slægtled III 
nr. 74-76.

64e Theodor Harald Servo Fleron, f. 13.8.1831. - Fisker. - G.m. Maria 
Jacobine Gislason. - 1 søn, 1 datter: Femte slægtled IV nr. 77-78.

65f Marie Elisabeth Josepha Fleron, f. 4.9.1833. - G.m. Lauritzen, politi
betjent.

66g Wilhelm Fleron, f. 11.5.1835.

Femte slægtled
I

Barn af fjerde slægtled III nr. 38 
67a Valdemar Frederik Ferdinand Fleron Jacobsen.

II
Børn af fjerde slægtled IX nr. 61 

68a Wilhelm Ludvig Fleron, f. 17.9.1858.
69b Elise Wilhelmine Josepha Fleron, f. 15.10.1860.
70c Eleonora Dorothea Louise Fleron, f. 8.11.1862.
71 d Louis Ferdinand Theodor Fleron, f. 16.6.1864.
72e Carolus Theodorus Fleron, f. 28.9.1866.
73f Carolus Axel Fleron, f. 31.8.1868.

III
Børn af fjerde slægtled IX nr. 63

74a Ferdinand Fleron. 
75b Axel Fleron.
76c Idon Fleron.

IV
Børn af femte slægtled IX nr. 64 

77a Theodora Josepha Fleron, f. 31.1.1858.
78b Amanda Eleonore Thora Fleron, f. 2.5.1862.

BILAG III
Familien Clos

Af folketællingen 1787 får man faktisk de tidligste oplysninger om familien 
Clos: Løbsmed Franz Cornel Clos og hans kone Catarina Lautarge har to 
sønner: Franz Mattias Clos og Ludvig Joseph Clos. I 1801 er Franz Cornel 
Clos opført i folketællingen som Cornelius Clos, og det kan være ham, der 
hos Thalbitzer er nævnt som Cork Clos^), der også er løbsmed. Foruden de 
to sønner har Franz og Catarina også en datter, der er gift og bor i Liege^), 
hvilket taler for, at også denne familie er indvandret fra Belgien. Dette er 
sket før 1787, måske før 1779 hvis Franz Cornel Clos er identisk med Cork 
Clos.
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Første slægtled
la Franz Cornel Clos, f. omkring 1730, død 15.4.1813. - Mester ved Helle

bæk geværfabrik. - G.m. Catarina Lautarge (f. omkring 1731). - Ægte
parret indvandret til Danmark fra Belgien før 1787. - 2 sønner, 1 datter:

Andet slægtled
2a Franz Mattias Clos, f. omkring 1767. - Smedemester ved Hellebæk 

geværfabrik. - G.m. Elisabeth Malherbe (f. 27.12.1775, død 22.2.1828). 
- 2 sønner, 2 døtre: Tredje slægtled I nr. 5-8.

3b Ludvig Joseph Clos, f. omkring 1772, død 22.2.1800. - Mester ved 
Hellebæk geværfabrik. - G.m. Caroline Elskegud Brodersen. - 2 sønner: 
Tredje slægtled II nr. 9-10.

4c En datter, der er gift og bor i Liege i Belgien.

Tredje slægtled
I

Børn af andet slægtled nr. 2
5a Stephen Clos, f. omkring 1795.
6b Franz Cornelius Clos, f. omkring 1795, død 18.10.1872. - Bøssemager 

ved Hellebæk geværfabrik. - Ugift.
7c Ane Cathrine Clos, f. omkring 1800, død 22.1.1850. - Sypige. - Ugift. 
8d Marie Lisbeth Clos, f. omkring 1802, død 31.1.1859. - Sypige. - Ugift.

II
Børn af andet slægtled nr. 3

9a Peter Clos, f. omkring 1795, død 16.11.1849. - Boremester ved Hellebæk 
geværfabrik. - G.m. Catrine Frederikke Hammer (død 25.1.1860) i 
1818. - 3 sønner, 4 døtre: Fjerde slægtled I nr. 11-17.

10b Cornelius Clos, f. omkring 1796.

Fjerde slægtled
I

Børn af tredje slægtled II nr. 9 
11a Carl Ludvig Clos, f. 31.1.1818, død 3.4.1818.
12b Carl Ludvig Clos, f. 16.7.1819, død 12.6.1885.
13c Caroline Marie Clos, f. 10.6.1822. - G.m. Christian Anthon Hilde, 

bøssemager ved Hellebæk geværfabrik, 6.12.1848.
14d Peter Joseph Clos, f. 11.8.1825. - Buntmager i Lund.
15e Wilhelmine Clos, f. 17.9.1828, død 30.11.1849.
16f Charlotte Ernstine Clos, f. 24.9.1830, død 8.12.1849.
17g Louisa Auguste Clos, f. 29.5.1833.
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BILAG IV
Familien Loua

I den gennemgåede litteratur eller i gennemgåede arkivalier er jeg ikke 
stødt på oplysninger, der har kunnet belyse familien Louas forbindelser med 
Belgien, men den kendsgerning, at deres omgangskreds består af de øvrige 
indvandrede og at de bekender sig til den romersk-katolske kirke synes at 
dokumentere, at også denne familie hører til de indvandrede bøssemagere. Den 
tidligste oplysning om Loua’erne haves, da Wilhelm Louas og Elisabeth 
Ransys første søn bliver født i Helsingør den 28.3.1779^), så på dette tids
punkt er de altså i landet. Som fadder er nævnt Laurentius Loua og som 
gudmoder Petronelle Ransy.

Foruden Wilhelm Loua findes der i folketællingen 1787 oplysninger om 
endnu to Loua’er: Marie Loua, der er gift med Nicolai de Moulin, og Mar
grethe Loua, der er gift med Lambert Jacquet. Det er en behagelig tanke, 
at den ovenfor som fadder nævnte Laurentius Loua er far til Wilhelm, Marie 
og Margrethe, men dette er der intet, der kan bevise.

Første slægtled
la Marie Loua, f. omkring 1741. - G.m. Nicolai de Moulin, bøssemager. - 

1 datter: Andet slægtled I nr. 4.
2b Margrethe Loua, f. omkring 1743, død 11.12.1815. - G.m. Lambert 

Jacquet (f. omkring 1753, død 6.2.1844). (Se under familien Jacquet, 
bilag V, første slægtled nr. 1).

3c Wilhelm Loua, f. omkring 1750, død 2.6.1826. - Løbbereder. - G.m. 
(Marie) Elisabeth Ransy, f. omkring 1759. - 4 sønner, 4 døtre: Andet 
slægtled II nr. 5-12.

Andet slægtled
I

Barn af første slægtled nr. 1
4a Elisabeth de Moulin, f. omkring 1778. - G.m. Thomas Fleron, bøsse

magermester. (Se familien Fleron, bilag II, andet slægtled nr. 2).
II

Børn af første slægtled nr. 3
5a Lorenz Loua, f. 28.3.1779. - Bøssemagersvend. - G.m. Lambertine 

Torsquenet (f. omkring 1782, død 30.11.1840). - 5 sønner, 1 datter: 
Tredje slægtled I nr. 13-18.

6b Jacob Loua, f. omkring 1781. - Svend ved Hellebæk geværfabrik. - 
G.m. Caroline Kurlmanz 31.3.1815. - 1 søn, 1 datter: Tredje slægtled II 
nr. 19-20.

7c Elisabeth Loua, f. omkring 1783. - G.m. Joseph Fleron, bøssemager
mester. (Se familien Fleron, bilag II, andet slægtled nr. 6).
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8d Petronille Loua, f. omkring 1785, død 2.7.1857. - G.m. Jens Jørgensen, 
forpagter. - 3 sønner, 2 døtre: Tredje slægtled III nr. 21-25.

9e Ludvig Loua, f. omkring 1790, død 9.10.1839. — Løbberedermester. - 
G.m. Ane Olsdatter (død 8.10.1840). - 3 sønner, 4 døtre: Tredje slægtled 
IV nr. 26-32.

lOf Ane Loua, f. omkring 1792, død 12.11.1868. - G.m. Jacob Vallentin 
(død 1852), bøssemagermester, 5.5.1819. - 4 sønner, 2 døtre: Tredje 
slægtled V nr. 33-38.

lig Wilhelm Loua, f. 1795.
12h Maria Loua, død 14.8.1828. - G.m. J. Wurtz (død 20.7.1836), smede

mester på Hellebæk geværfabrik, 24.6.1813. - 3 sønner, 3 døtre: Tredje 
slægtled VI nr. 39—44.

Tredje slægtled
I

Børn af andet slægtled I nr. 5
13a Wilhelm Loua, f. 6.6.1806, død 19.1.1876.
14b Jakob Loua, f. 2.2.1808. - Skomagersvend . - G.m. Pernille Bengtsdatter, 

væverpige. - 1 søn, 2 døtre: Fjerde slægtled I nr. 45-47.
15c Ludvig Loua, f. 14.11.1811. - Bøssemagersvend. - G.m. Ane Marie 

Lisbeth Larsen. - 1 søn, 5 døtre: Fjerde slægtled II nr. 48-53.
16d Joseph Loua, f. 1816. - Bøssemagersvend. - G.m. Hanne Herzlein, 

(f. 1815).
17c Lorenz Loua, f. 9.3.1819.
18d Marie Loua, f. 23.12.1821.

II
Børn af andet slægtled II nr. 6

19a Marie Loua. 
20b Jakob Loua.

III
Børn af andet slægtled II nr. 8 

21a Anthon Jensen, f. 1808. - Skrædder.
22b Marie Elisabeth Jensen. - G.m. Madsen, tømmersvend.
23c Jens Jørgen Wilhelm Jensen. - Inderste. - G.m. Birthe Sophie Jens

datter. 1 søn: Fjerde slægtled III nr. 54.
24d Christian Frederik Jensen, f. 1824. - Tjenestekarl.
25e Therese Emilie Jensen, f. 1826. - G.m. P. Jørgensen, tømmersvend.

IV
Børn af andet slægtled II nr. 9 

26a Anthon Wilhelm Loua, f. 2.2.1821, død 17.11.1840.
27b Marie Elisabeth Loua, f. 12.2.1823.
28c Ludvig Wilhelm Loua, f. 11.4.1825.
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29d Christian Hieronymus Loua, f. 14.2.1828. - Skræddermester.
30e Wilhelmine Loua, f. 4.8.1830.
31 f Ane Theresia Loua, f. 21.6.1833.
32g Julie Loua, f. 1.9.1834.

V
Børn af andet slægtled I nr. 10

33a Wilhelm Anthon Vallentin, f. 29.7.1819. - Arbejdsmand.
34b Johan Henrik Vallentin, f. 21.12.1821. - Blikkenslager.
35c Maria Anthonina Vallentin, f. 1824. - G.m. Ole Christensen (f. 1814) 

14.2.1843. - 1 søn, 3 døtre: Fjerde slægtled IV nr. 55-58.
36d Emmanuel Chr. Vallentin, f. 12.9.1826. - Værkstedsforstander.
37e Frederik Ferdinand Vallentin, f. 1.1.1831. - Fabrikskontrollør. - G.m.

Louise Marie Nielsen 22.7.1862.
38f Franzine Sophie Vallentin, f. 8.6.1832.

VI
Børn af andet slægtled II nr. 12

39a Carl Frederik Wilhelm Wurtz, f. 6.8.1814. - Kleinsmedesvend.
40b Johan Hendrik Wurtz, f. 1.11.1816.
41c Johannes Henriksen Wurtz, f. 12.12.1819, død 10.5.1820.
42d Marie Elisabeth Wurtz, f. 21.3.1827, død 26.3.1827.
43e Marie Theresie Wurtz, f. 13.8.1828.
44f Johanne Marie Wurtz, f. 13.4.1831, død 17.4.1831.

Fjerde slægtled
I

Børn af tredje slægtled I nr. 14
45a Christian Wilhelm Loua, f. 31.8.1837, død 10.12.1880. - Murersvend. - 

G.m.Gunhild Christine Jensen (f. 29.12.1842). - 2 døtre: Femte slægtled 
I nr. 59-60.

46b Eline Josephine Loua, f. 3.3.1840.
47c Laurence Diderikke Loua, f. 29.12.1842.

II
Børn af tredje slægtled I nr. 15

48a Emma Claudine Loua, f. 2.3.1839.
49b Josephine Camilla Loua, f. 3.4.1842.
50c Nathalie Theodora Loua, f. 15.3.1845.
51d William Theodor Loua, f. 23.11.1847.
52e Laura Wilhelmine Loua, f. 21.12.1850.
53f Anna Louisa Loua, f. 9.12.1853.

III
Barn af tredje slægtled III nr. 23

54a Jens Peter Jørgensen.
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IV
Børn af tredje slægtled V nr. 35

55a Christen Emil Christensen, f. omkring 1843. - Handelsbetjent.
56b Marie Josephine Christensen, f. 1849.
57c Louisa Augusta Christensen, f. 1850.
58d Oline Jakobine Christensen, f. omkring 1852.

Femte slægtled 
I

Børn af fjerde slægtled I nr. 45 
59a Petronille Svendine Loua, f. 8.11.1872.
60b Elise Wilhelmine Loua, f. 26.2.1875.

BILAG V
Familien Jacquet

Lambert Jacquet er ansat ved geværfabrikken allerede i 1779^), og i 1787 
har han med Margrethe Loua to sønner, Lambert og NoeP). Begge sønner 
rejser omkring 1808 til Rusland, og de tilhører formentlig den gruppe 
arbejdere, der blev afskediget fra fabrikken før 1810. En del af disse 
arbejdere emigrerede til Rusland, hvor de blev ansat ved en netop oprettet 
geværfabrik^).

I fig. kirkebogen for Tikøb sogn er i 1804 »ungkarl og bøssemager Noel 
Jacquet og jomfru Birgitte Catrine Jespersen« blevet trolovet. Her kan næppe 
være tale om andre end Lambert Jacquets søn, da der på geværfabrikken på 
dette tidspunkt ikke lever andre med dette navn, og som har så høj en alder, 
at vedkommende kunne tænke sig at trolove sig.

I folketællingen 1801 optræder endnu en Jacquet: Henri Jacquet, 44 år, 
bøssemagersvend. Han er gift med Ane Petronille Bohmann, der er 36 år 
gammel. Ægteparret har fem børn, og det ældste er 15 år gammel og altså 
født ca. år 1786, så man kan med rimelighed antage, at Henri Jacquet og 
hans kone har været gift på dette tidspunkt. Om deres søn Noelle fortæller 
folketællingen 1845, at han er født i sognet. Han er født i 1795, så da har 
hans forældre boet i Hellebæk. I samme folketælling oplyses det, at Ane 
Petronille Bohmann er født i Halmstad i Halland, så Henri Jacquet har 
åbenbart været i Sverige, inden han kom til Hellebæk mellem 1787 og 1795.

Lambert Jacquet dør 6.2.1844^), 91 år gammel, og Henri Jacquet er 80 år 
gammel, da han dør den 12.1.1838^). Lambert er altså født omkring 1753 
og Henri omkring 1758, og det kan ikke være utænkeligt, at de er brødre, 
da begge hedder Jacquet og hver har en søn, der hedder Noel, og både 
Lambert og Henri ender deres dage som ansatte ved geværfabrikken i Helle
bæk.

Imidlertid bliver en tredje Jacquet, Maria Catarina, den 22. maj 1798 i
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den romersk-katolske menighed i København viet til Barnabas Josephus 
Fleron, der er søn af Barnad Fleron. Om bruden er den samme, som er anført 
som Jungfr. Catarina Jacquet ved dåben af Jacob Ransys og Diderikke 
Kurzhals’ datter®) kan ikke konstateres. Der er ikke fundet oplysninger, der 
kan fortælle, hvor hun er kommet fra eller hvilken forbindelse hun har med 
Lambert og Henri Jacquet.

Første slægtled
la Lambert Jacquet, f. omkring 1753, død 6.2.1844. - Bøssemager. - G.m. 

(1. ægteskab) Margrethe Loua (f. omkring 1743, død 11.2.1815). - 2 
sønner: Andet slægtled I nr. 3^. - (2. ægteskab) Petronille Pedersdatter.

2b Henri Jacquet, f. omkring 1758, død 12.1.1838. - Bøssemagersvend. - 
G.m. Ane Bohmann (f. omkring 1763, død 26.4.1847). - 5 sønner, 3 
døtre: Andet slægtled II nr. 5-12.

Andet slægtled
I

Børn af første slægtled nr. 1
3a Noel Jacquet, f. omkring 1779. - Bøssemagersvend. - Trolovet med 

Birgitte Catrine Jespersen. - Rejser til Rusland.
4b Lambert Louis Jacquet, f. 22.1.1781. - Rejser til Rusland.

II
Børn af første slægtled nr. 2

5a Geniton Jacquet, f. omkring 1786, død 6.1.1803.
6b Carl Jacquet, f. 1790. - Bøssemager. - G.m. Karen Wurk. - 1 søn, 3 

døtre: Tredje slægtled I nr. 13-16.
7c Caroline Jacquet, f. omkring 1792. - G.m. Johan Christian Gross, 

kleinsmedesvend.
8d Noelle Jacquet, f. omkring 1795, død 10.8.1848. - Arbejdsmand på 

Hellebæk geværfabrik. - G.m. Ane Kirstine Thorgreen 19.4.1843. - 2 
sønner, 3 døtre samt en datter uden for ægteskab: Tredje slægtled II 
nr. 17-22.

9e Frederica Jacquet, f. 23.5.1797, død 8.1.1801.
lOf Henrik Jacquet, f. ca. 1800. - Murersvend. - G.m. Ellen Andersdatter. - 

4 sønner, 1 datter: Tredje slægtled III nr. 23-27.
Hg Frederik Chr. Jacquet, f. 11.5.1803. - Tjenestedreng ved landbruget.
12h Peter Jacquet, f. omkring 1806, død 16.11.1842. - G.m. Johanne Mar

grethe Magnusdatter (død 28.1.1847) 23.4.1837, - 1 søn, 2 døtre samt 
1 uægte datter: Tredje slægtled IV nr. 28-31.

Tredje slægtled
I

Børn af andet slægtled II nr. 6 
13a Ane Magdalene Charlotte Jacquet, f. 29.1.1830.
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14b Wilhelmine Marie Jacquet, f. 11.2.1831.
15c Henriette Amalie Jacquet.
16d Frederik Waldemar Jacquet.

II
Børn af andet slægtled II nr. 8

17a Ane Marie Noielsdatter, f. 28.1.1818. - Uægte datter af Noel Jacquet 
og Ane K. Hansdatter.

18b Ane Frederikke Jacquet, f. 22.2.1832.
19c Christiane Jacquet, f. 11.12.1834, død 1.4.1838.
20d Henrik Jacquet, f. 12.2.1837.
21e Caroline Wilhelmine Jacquet, f. 20.4.1839, død 14.12.1849.
22f Christian Frederik Jacquet, f. 27.7.1834, død 25.10.1845.

III
Børn af andet slægtled II nr. 10 

23a Peter Jacquet, f. omkring 1825.
24b Carl Jacquet, f. omkring 1826.
25c Lotte Jacquet, f. omkring 1827.
26d Henrich Edvard Jacquet, f. 5.2.1830.
27e Henrich Edvard Jacquet, f. 15.12.1836.

IV
Børn af andet slægtled II nr. 12

28a Juliane Petronille Jacquet, f. 3.11.1834. - Uægte datter af Peter Jacquet 
og Birgitte Jensdatter.

29b Ane Marie Jacquet, f. 13.5.1837.
30c Peter Jacquet, f. 10.2.1839.
31d Sophie Chalotte Jacquet, f. 17.2.1842.



NOTER
‘) Alle de her givne oplysninger om Kronborg geværfabrik stammer fra Victor Thalbitzers 

artikel »Hellebæk i ældre tider«. Fra Frederiksborg Amt 1929.
2) Victor Thalbitzer: Hellebæk i ældre tider. Fra Frederiksborg Amt 1929. Allerede omkring 

1755 nævnes i kirkebogen for Set. Maria Kirke i Helsingør en Herfurth fra Hellebæk, 
så denne familie hører næppe til blandt dem, baron H. C. Schimmelmann indforskrev fra 
Belgien.

’) Balancen er omtalt af Victor Thalbitzer i hans artikel »Hellebæk i ældre tider«. Fra 
Frederiksborg Amt 1929.

'*) Den generation, hvis medlemmer er indforskrevet på grund af deres faglige kunnen, bliver 
regnet for første generation. For Ransy-ernes vedkommende udgøres første generation 
altså af Jacob, Touissant, Gille og Elisabeth Ransy - ikke af deres moder Petronelle 
Leberge (Se bilag I). Til første generation hører endvidere Barnad Fleron (Bilag II), Franz 
Cornel Clos (Bilag III), Wilhelm, Marie og Margrethe Loua (Bilag IV) og Lambert 
Jacquet. Sandsynligheden for, at Henri og Lambert Jacquet er brødre (Bilag V), gør, at 
også Henri Jacquet regnes til første generation.
Første generation repræsenteres af 8 mænd og 3 kvinder. Gille Ransy rejser til Spandau 
(Bilag I), Touissant Ransy dør ugift (Bilag I) og de resterende 9 indgår ægteskab. Imid
lertid er der kun tale om 7 ægtepar, idet Elisabeth Ransy bliver gift med Wilhelm Loua 
(Bilag IV, nr. 3) og Margrethe Loua bliver gift med Lambert Jacquet (Bilag V, nr. 1). 
I anden generation er der 37 personer: 22 mænd og 15 kvinder. De 2 brødre, Lambert 
og Noel Jacquet (Bilag V, nr. 3 og 4) - sidstnævnte er trolovet med Birgitte Catrine 
Jespersen - rejser til Rusland. 4 mænd og 4 kvinder dør ugifte - enten som børn eller 
voksne - og 23 personer indgår ægteskab. Der bliver dog kun tale om 21 ægtepar, idet 
Joseph Fleron bliver gift med Elisabeth Loua (Bilag II, nr. 6 og bilag IV, nr. 7) og 
Thomas Fleron (Bilag II, nr. 2) indgår ægteskab med Elisabeth de Moulin (Bilag IV, 
nr. 4). Endelig er der 4 personer om hvem der kun er meget sparsomme oplysninger: 
Wilhelm Loua (Bilag IV, nr. 11) er i folketællingen 1801 opført som søn af Wilhelm 
Loua og Elisabeth Ransy, og andre oplysninger er der ikke fundet om ham. Frederik 
Christian Jacquet (Bilag V, nr. 11) er født den 11. maj 1803 (Kirkebog for Hellebæk 
sogn 1812-25, fol. 23) og i 1821 er han rejst fra sognet til Helsingør, hvormed der ikke 
er fundet mere materiale om ham. De to sidste er søstrene Marie Yda og Marie Barbe 
Fleron. I de gennemgåede kilder er de kun nævnt i folketællingen 1787, hvor de er 
opført som døtre af Barnad Fleron og hans kone Leonore (Bilag II).
59 mænd og 43 kvinder, ialt 102 personer, repræsenterer tredje generation. 30 personer 
indgår ægteskab, men da Wilhelm Fleron gifter sig med sin kusine Margaretha Josephine 
Fleron (Bilag II, nr. 31 og 32), er der kun 29 ægtepar til at repræsentere denne generation. 
Det kan se voldsomt ud, at der er af 102 personer kun er 30, der indgår ægteskab. Imid
lertid er der 31 personer, der dør ugifte, og om 21 mænd og 20 kvinder er oplysningerne 
så sparsomme, at man ikke kan sige noget om, hvorvidt de er viede eller ej. Tredje 
generation af familien Jacquet repræsenteres af 8 mænd og 11 kvinder. Af disse dør 4 
uden at have indgået ægteskab, men om de resterende 15 personer er der ikke fundet 
oplysninger, der kan fortælle, om de er blevet viet og har fået børn eller er døde. 
Familien Jacquet er derfor kun repræsenteret i første, anden og tredje generation. Også 
i familien Louas tredje generation er der et stort antal pesoner, hvis civilstand er ukendt: 
Det drejer sig om 10 mænd og 8 kvinder.
Fjerde generation har i alt 69 repræsentanter, og af disse er der 18, der indgår ægteskab, 
9 mænd og 7 kvinder dør ugifte og 13 mænd og 21 piger har ukendt civilstand. Kun et 
af familien Clos’ medlemmer bliver gift i fjerde generation. Det er Caroline Marie Clos 
(Bilag III, nr. 13), der den 6. december 1848 bliver viet til Christian Carl Anthon Hilde
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i Hellebæk kirke, og da de øvrige familiemedlemmer 
hun den eneste, der kan føre slægten videre.

denne generation dør ugifte er

OMGANGSKREDS OG ÆGTESKAB
Victor Thalbitzer: Hellebæk i ældre tider. Fra Frederiksborg Amt 1929, side 29.

2) Dette skete som før nævnt i november 1768.
®) Kirkebog for Set. Maria kirke, Helsingør, 1733-1814. fol. 242.
*) Kirkebog for den romersk-katolske menighed i København, 1700-1830, side 363.
5) Kirkebog for Hellebæk sogn 1812-25, fol. 17.

KATOLIKKER-LUTHERANERE
1) Fol. 61.
2) Fol. 61 b.
2) Tikøb sogns kirkebog 1801-1819, fol. 103.
*) Trap, 5. udg., bd. 6, s. 108.
5) Oplysningerne om von Flåtens indkaldelse af tyske arbejdere haves fra Erik Pontoppidans

Danske Atlas (1764), s. 294.
®) Edv. Holm: Danmark-Norges historie 1720-1814, bd. 5, s. 651.

Her citeret efter Edv. Holm. (Se note 6).
®) Trap, 5. udg., bd. 6, s. 108.
®) Se f. eks. Joseph Barnabe Fleron. Hellebæk, konf. 1823, fol. 24.

ERHVERV
I Erhvervshistorisk Årbog 1970 s. 58 påvises det f. eks. at to håndværksmestre i Roskilde 
ikke findes i 1870-tællingen, skønt de begge har levet og virket i byen på dette tidspunkt.

2) Hellebæk Birks sluttede skifter 1817-50.
2) Hellebæk Birks skifteprotokol 1786-1908, fol. 47.
®) Kirkebog for Hellebæk sogn 1812-25, fol. 62.
®) O. Westergaard-Hildinge: Et mægtigt brag. Skalk 1970, nr. 3, side 12.
®) Hellebæk Birks Skifteprotokol 1786-1908, fol. 412.

Folketællingen 1860 for Hellebæk.

AFSLUTNING
9 Erik Pontoppidan: Dansk Atlas (1764), s. 294.
2) Som eksempel kan nævnes Kurzhals, Schüfer, Münster, Koller, Lautenslager, Neukirchen. 
2) Se note 1.

BILAG I
') Balancen er omtalt af Victor Thalbitzer i »Hellebæk i ældre tider« i Fra Frederiksborg

Amt 1929.
2) Seddelen findes i Hellebæk Birks sluttede skifter 1817-1850.
2) Hellebæk Birks skifteprotokol 1786-1908, fol. 123-124.
*) Brevet findes i Hellebæk Birks sluttede skifter 1817-1850.

BILAG III
^) Victor Thalbitzer: Hellebæk i ældre tider. Fra Frederiksborg Amt 1929.
2) Hellebæk Birks skifteprotokol 1786-1908, fol. 104 og 107.

BILAG IV
9 Dåbsprotokollen for den romersk-katolske menighed i København 1700-1830, side 70.
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BILAG V
Dette år er han nævnt i en balance over fabrikken, som er omtalt af Victor Thalbitzer 
i Hellebæk i ældre tider, Fra Frederiksborg Amt 1929.

2) Folketællingen for Hellebæk 1787.
Victor Thalbitzer: Hellebæk i ældre tider. Fra Frederiksborg Amt 1929.

*) Kirkebog for Hellebæk sogn 1840-52, fol. 155.
5) Hellebæk Birks skifteprotokol 1786-1908, fol. 210.
®) Kirkebog for Set. Maria Kirke, Helsingør. 1733-1814, fol. 192.



occupational point of view. All the 
Belgians who came to Hellebæk 
were skilled gunsmiths, whereas only 
about two-thirds of the second ge
neration continued in the trade. The 
number steadily continued to de
crease in the third and fourth ge
nerations. Indeed, the process of 
assimilation already begun in the 
first generation was largely com
plete by the third generation, even 
though some of the Belgians were 
still Roman Catholics.
Unfortunately no information has 
been found to shed light on changes 
in the costume and home furnishings 
of the Belgians. Relevant material is 
therefore of a purely genealogical 
nature, collected from census re
turns, church registers, probate re
cords, and documents in the archi
ves of the Hellebæk-Aalsgaarde so
ciety of local history.
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