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Hans Lauritsen 
 

 
1.sognepræst i Køng omkr./efter Reformationen. 

 
Præst 1527-1560 

 
Personalia 
Vi kender i sagens natur ikke meget til denne præst, men vi kan 
godt tillade os at gøre nogle tanker om ham. 
Vi bemærker, at præsten er tiltrådt i 1527 – altså i den katolske 
tid før reformationen i 1536. Selv om der var bispeskifte i Odense 
i 1527, tilhørte begge bisper den katolske kirke. 
Derfor må det forekomme utænkeligt andet end, at nævnte Hans Lau-
ritsen på daværende tidspunkt er blevet betragtet som en god og 
sikker katolik. 
 
Hans Lauritsen må imidlertid være blevet grebet af Martin Luthers 
tanker eller af en af hans diciple i Danmark, f. x. Hans Tausen. 
Vi kan ikke vide det – eller har Hans Lauritsen blot fornemmet, 
hvad vej vinden blæste. Sagt med andre ord: han forudså en form 
for reformation komme.  Det var jo også et spørgsmål om det 
fremtidige daglige brød – så det var med i god tid at holde på de 
rigtige heste. 
Det korte og det lange er, at Hans Lauritsen var præst i Køng før 
1536, og han vedblev med at være det helt frem til 1560. 
 
Han har sikkert haft besøg af den nye bisp i Odense, for at denne 
kunne konstatere, om Hans Lauritsen nu var stærk nok i troen og 
gik ind for den nye kirkeordning. Vi kender bare ikke noget om 
det, men han er i hvert fald blevet accepteret. Han varetog 
præstegerningen til 1560, som formodentlig også er hans dødsår. 
 
Vi kender heller ikke noget om hans familieforhold, men efter 
reformationen måtte præster lovformelig gifte sig. Teoretisk kan 
det defor godt være, at efterfølgeren i embedet, Peder Hansen, var 
hans søn.  
 
       På Tave bondes ager ved Birkende by, 
       der gik en lille plovdreng og sang under sky; 
       han messed som klerken og drev på treven hest: 
       ”Gud give, hans plovkøring kunde blive præst!” 
                                           Grundftvig                                      
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Kort Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
  f. 1589 også præst 1658 
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
  nævnt 1682 – kun i Køng 
 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     kapellan fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
 Søn: 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
 
 
         Vor Gud, han er så fast en borg, 
         han kan os vel bevare, 
         han er vor hjælp i al vor sorg, 
         vort værn i al vor fare; 
           den gamle fjende led 
           er nu for alvor  vred, 
           stor magt og argelist 
           han samler mod os vist, 
         ej jorden har hans lige. 
              1529 Martin Luther 1483-1546 
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Peder Hansen 
 

2. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
 

Præst 1560-1581 
 

Personalia 
Vi kender ikke noget videre til denne præsts personlige data. 
Måske var han søn af forrige Hans Lauritsen, men det er kun et gæt 
for det passer med patronynet, idet Hans Lauritsens søn i så fald 
skulle hedde Hansen til efternavn. 
 
Præstegårdens jordtilliggende har nok ikke været særlig stor, 
hvorfor vi finder nogle sager, hvor præsten tilsyneladende har 
forsøgt at øge jordarealet. 
 
Nævnes her skal et mageskiftebrev fra 6/5 1560, hvor Præsten 
aftaler en byttehandel med godsejer Philip Heiderstorp på Søholm               
så Præsten får noget jord fra 
  2 gårde i Køng ejet af Philip Heiderstorp med fæstere 
  Anders Jørgensen og Jens Loch. 
  Arealet er benævnt ”Overdrev på Lille Barager”. 
  Hvad fæsterne har sagt, ved vi ikke, men i datiden kunne de  
  faktisk ikke gøre andet end lystre. 
  Det er uklart hvilken jord Philip Heiderstorp fik. 
Navnet Barager er spændende. Margits forældre, Karen og Martin Si-
monsen har fortalt, at et stykke af den nuværende vej, Krogen, 
nemlig stykket fra Ågård til Korshøj i ældre tid blev kaldt Bar-
agergyden. 
 
I 1572 indsamlede Fyens Stft oplysninger on de fynske præstekalds 
indtægter. Køng sognekalds indtægter synes meget beskedne, men der 
oplyses om landgilde fra et boelsted i Gummerup.  Efter nærmere 
studier i bispearkivet må det være Sjodsholm nu matr. 18.            
 
Hvordan præstekaldet oprindelig havde erhvervet Sjodsholm oplyses  
desværre ikke. 
Et par muligheder er nærliggende: 
1. Ejeren af Sjodsholm – ikke fæsteren – kan i katolsk tid have  
   foræret Sjodsholm til Køng præsten eller til præstembedet mod  
   sikkert af få læst sjælemesser eller lignende for sig og sin 
   familie. 
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2. Der var før reformationen på Vestfyn meget kirkegods, som  
   kongen efter reformationen tilegnede sig. 
   Efter den nye kirkeordning fra 1537 kan man/kongen muligvis  
   have accepteret, at jordtilligenet til Køng Præstegård var  
   beskeden i forhold til naboembederne i Flemløse og Hårby,  
   hvorfor man som en slags kompensation har stillet landgildet  
   fra boelstedet, Sjodsholm, til rådighed for præsten. 
        Jeg hælder mest til det første synspunkt. 
 
Der har muligvis været tvister i forbindelse med Sjodsholm, for i 
1581 fik præsten, Peder Hansen, via et tingsvidne /retsag i Båg 
herred godtgjort, at nævnte ejendom tilhørte præstekaldet med  
Anders Loffmand som fæster. 
Alle tingsvidnerne erklærer, at så længe de kan huske, har 
Sjodsholm tilhørt Præstekaldet, og de ved ikke af, at nogen skulle 
have modsat sig dette. 
Ingvard Rasmussen er af den opfattelse, at det er fæsteren, Anders 
Loffmand, der har søgt at sætte lus i skindpelsen. 
Sagen synes ikke at ville dø, idet sagen har været oppe med 
tingsvidne både i 1581 og 1586 med ny præst, men med samme 
resultat: Sjodsholm tilhører præstembedet. 
 
 Kilder : Båg hereds provstearkiv, Provstebog 1667 – for periode  
          1578-1808  - består faktisk af 2 bøger - se evt. også  
          Ingvard Rasmussens samling:  
          Om gårdene i Køng. (Lokalh. Arkiv Glamsbjerg) 
 
Vi ved faktisk intet om Peder Hansens virke som præst, men han har 
sikkert haft besøg af Fyns daværende bisp, magister/ mester Niels 
Jespersen, bisp 1559-1587 og af ham blevet belært om at forkynde 
den rette tro.  
Fyns 3.bisp Jacob Madsen oplyser et sted, at der var en visitats-
bog fra Niels Jespersen, men Landsarkivet oplyser, at den desværre  
er gået tabt. 
 
        Forgæves er vor kraft og kunst, 
        hvis Gud dem ej betrygger, 
        og alle mestres flid omsonst, 
        når han ej huset bygger; 
        så og den stad 
        bag voldens rad 
        som Gud ej har bevaret, 
        man gøre til, 
        ihvad man vil, 
        Den er dog slet forsvaret. 
                 1544   Hans Tausen 1494-1561 
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Kort Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
  f. 1589 også præst 1658 
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
  nævnt 1682 – kun i Køng 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     hjæpepræst fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
 Søn: 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
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Rasmus Hansen 
 

3. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
 

Præst 1581-1630 
 
 

Personalia 
Rasmus Hansen skulle være født c. 1549 på Sleten, hvor så det end 
er (er det på nordfyn?). Han blev student fra Odense 1568 og blev 
senere – i ung alder - rektor for Assens Latinskole og fra 1581 
præst i Køng. 
Han blev i 1586 gift med Mette Hansdatter, datter af Hans Pedersen 
Lunde og Johanne Hansdatter fra Nr. Broby, hvor Lunde sandsynlig-
vis var præst. 
Mette døde i 1603 vistnok af pest. Ingvard Rasmusen mener, der var 
et barn, men kender ikke mere til det, udover Jacob Madsens 
visitatsbog, der oplyer om et dødt barn.             
Han var altså stadig  en relativ ung mand ved sin tiltræden som 
præst. Bisp Jacob Madsen oplyser, at han har en god (prædiken) 
stemme. 
Også han havde retstræter. For os at se var det angående baga-
teller, men det har det sikkert ikke været for ham. Det kan 
udlægges som en lidt retshaverisk og trættekær person. 
 
Første sag var angående nogle græsningsrettigheder og modparten 
var Hans Hansen på Storgården, nu: Skyttegården/ matr. 19 i Køng. 
Retten var sat ved Båg herredsting mandag d. 7/9 1590 under for-
sæde af herredsfogeden, Anders Hansen, fra gården Lilletoft i 
Gamtofte. 
Flere vidner: Hans Jørgensen i Søllested, Hans Hansen i Køng, 
Rasmus Poulsen i Gummerup, Staffen Nielsen i Glamsbjerg og Michel 
Jørgensen i Køng vidnede til fordel for Hans Hansen for at han 
havde den nævnte græsningsret. Dommen faldt mandag den 14. sept. 
og gik præsten imod. Præsten måtte således med et moderne ord: 
”bide i græsset” 
 
Anden sag var angående brug af Tyrnelunget (sandsynligvis et 
overdrevsareal ved skellet til Voldtofte. Efter 8 uvildige 
synsmænds vidneudsagn, måtte præsten acceptere, at kun en 
trediepart tilhørte præsteembdet. 
Tingsvidne / dom ved Båg herred 14/12 1584. 
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En tredje sag drejede sig om fordeling af boghvede tiendet. 
Som så ofte før ved disse gamle sager falder vi uden egentlig 
forklaring midt ind i sagen. 
Her var modparten selveste ejeren af Søholm, Salig Gabriel 
Schinkels enke, Anna Rantzau. I et brev erklærer hun, at præsten 
som sine forgængere af godhed fra hendes salig mands side må nyde 
gavn af halvparten af denne boghvedetiende (præsten har nok villet 
have det hele !) 
Brevet er dateret Haderslev den 16/3 1609 og oplæst ved Båg 
herreds ting den 3. april 1609 
Sagen slutter ikke dermed – sagen forsætter ved herredstinget med  
fungerende herredsfoged, Peder Michlsen i Nårby ??. (nok Hårby) 
Anders Hansen i Gamtofte forelægger på vegne af hr. Rasmus Hansen 
sagen, og der afhøres 8 vidner. 
Konklusionen synes at være, at præsten kun tilkom en trediedel. 
Betragtningen var vel den gængse fordeling 1/3 til præsten,1/3 til 
kirken/ kirkeejer og en 1/3 til bispen nu kongen. 
 
Endelig er der klageskrift fra præsten, Rasmus Hansen, fra året 
1630. Om det er stilet til Kongen eller bispen er lidt usikker. 
Det er en lang klagesang opstillet i 9 punkter om de ringe indtæg-
ter til Køng præstembede.                                    
Præsten beklager sig over manglende skovarealer, hvorfor han må 
købe sig til gærdsel (hegnsmateriale) og brænde. 
Der er heller ikke nogen kohave til præstegåden, som der er til de 
andre Kønggårde. (Kohavearealerne lå i Holte nord for Odense-
Assens landevejen, jf. Kohavenavnet i 2010). 
Han klager ogå over, at engarealerne giver for lidt hø, og at 
Glamsbjerg bønderne næsten ikke bidrager med bygtiende. 
Dertil kommer noget meget interessant: 
(i min fortolkning) 
Han forklarer at Kong Hans’ dronning Kirsten(e) havde givet penge  
til Køng som en slags kompensation for den ringe avling, der var 
til præstegården, så præsten kunne have samme underholdning og 
ophold som nabopræsterne havde. 
        Kong Hans’ dronning Christine boede i selvvalgt fravær fra  
        kongen på Næsbyhoved  Slot indtil sin død i 1521 
        Vi må huske, det var i katolsk tid. Hun var meget kirkelig  
        interesseret og gav mange gaver til kirken – tænk blot på  
        altertavlen i Sct. Knuds kirke. Det er måske ikke utænke-  
        ligt, at hun har givet gaver til Køng kirke. 
        Det er nok modig at bruge det som et argument ca. 100 år 
        senere. 
        Kong Hans 1455-1513 og hans dronning 
        Christine af Sachsen 1461-1521 
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Rasmus Hansen slutter med at konstatere, at han som en fattig mand 
ikke havde meget til klæde og ophold, når kongelige skatter var 
betalt, og tjenestefolkene havde fået løn. 
Der står noget om, at han næppe havde midler til at købe et par 
hoser ! 
Klagen er underskrevet 16. marts 1630 
 
  Klagen var ikke ulig, hvad andre præster havde at beklage sig  
  over på den tid. Der foreligger ikke noget svar - så det måtte  
  nok blive, som det var.  
   
Efter en kilde hos Ingvard Rasmussen blev han mistænkt for 
troldom, men hvad, det nærmere gik ud på, oplyses ikke. 
 
Set med nutidens øjne er det naturlig at stille spørgsmålet: Hvad 
var det egentlig for en præst, man havde. Når han brugte slige 
retshaveriske metoder overfor de store – hvordan har han så ikke 
været over for menigmand i sognet. For disse var præsten på 
daværende tidspunkt en autoritet, så man har nok rettet ind. 
Ellers blafrer svaret i vinden – men han har nok nidkært vogtet på 
sine rettigheder både på den ene og den anden måde. 
 
 
Bisp Jacob Madsens visitatsbog oplyer om 3 visitatser 
 
Torsdag 16. okt. 1589. 
Der oplyses, at der er 50 tiendeydere. 
Oplysninger om præst Rasmus Hansen,(jf. ovenst.) lidt om kirken 
(se alm. del) og om degnen: 
Lauriis (sædedegn). Han var en olding, men har også været her i 36 
år. Han har en svagelig kone, der må holde sengen. Både præst og 
degn får et godt skudsmål. Det blev aftalt, at Rasmus Jørgensen, 
søn af Jørgen ? i Odense  skulle være residerende degn til Køng 
sogn. Jeg forstår det sådan, at ordet ”residerende” dækker over, 
at han fik embedet, når den gamle degn ikke kunne mere. 
Udtrykket sædedegn betyder, at degnen boede her i modsætning til 
en løbedegn, der kun kom her til tjenester. Hvor meget degnen 
underviste børnene udover den kristne børnelærdom, ved vi ikke, da 
der jo ikke var egentlig undervisningtvang. Den almindelige 
opfattelse af disse tiders undervisning var, at degnen på den tid 
gav undervisning til børn, hvis forældre betalte degnen særskilt 
derfor. 
 
23. maj 1596,  
Konstaterede at kirketårnets vestside og tårn var forfaldne, så 
kirkejer /patronen Gabriel Skinckel eller hans enke fru Anna fik 
en påmindelse. Dette betød, at skaden skulle ubedres. 
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Det lyder lidt mærkelig, for – efter andre oplysninger – var 
kirken på daværende tidspunkt i kongelig eje. Måske havde Skinkel 
på kongens vegne en vis tilsynspligt, eller er Jacob Madsen tekst 
blot blevet tolket forkert. 
 
søndag 13. juni 1602 
Konstaterede at præsten på 13. uge havde ”livløse” hænder og 
fødder, så han fik hr. Hans fra Klinte som kapellan. Præsten må 
være kommen sig, for han døde først i 1630. 
- - - - - - 
Rasmus Hansen fik i 1622 en kapellan, Henning Clausen Bang, som 
senere blev præst i sognet. 
 
      Den kristne kirkes skønne navn 
      vil overalt man bære, 
      men Herrens folk til evig gavn, 
      det vil dog få kun være; 
      sig kirkens navn med uret gav  
      og giver mangen kalket grav 
      som dødningben kun gemmer 
 
      1569 Hans Thomissøn/ Thomesen 1532-1573 
 

 Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     kapellan fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
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Henning Clausen Bang 
 

4. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
 

Præst 1630-1666 
 

Personalia 
Henning Clausen Bang er født i 1589 i Egense v. Svendborg. Han var 
søn af sognepræsten i Egense, Claus Nielsen Bang og hustru Anna 
Jakobsdatter. Student fra Odense i 1615 og må være blevet cand. 
teol. før 1620, hvor vi finder ham som præst i Rødby-Ringsebølle 
på Lolland indtil 1622. 
I dette år blev han kapellan i Køng og siden sognepræst fra 1630 
efter forgængers død. Der er lidt usikkerhed om årstallet 1629, 
hvor han blev gift med Anna Madsdatter Sass, født i Dreslette, død 
1668 eller 1669. Hun har nok været præstedatter der, jf. navn. 
I.R. oplyser, at der er oplyst, at han havde 22 børn, men det 
synes ret usandsynlig med blot en kone. Hvis de 22 børn står til 
troende, så har ovennævnte Anna Madsdatter muligvis været hans 
anden eller tredje kone. 
Pastor Clausen Bang oplyses et sted som stivsindet, og som havde 
stridigheder ikke blot med sin forgænger (forståelig !) og 
konflikter med sin menighed. 
 
Præstegården. 
Præsten forsøger også at øge præstegårdens tilliggende, idet han 
foretager et mageskifte med Christian Christoffersen Urne til Røn-
ninge Søgård, som i fæste giver en Ødegård i Køng til Præsten mod 
at overtage Sjodsholm i Gummerup. 
   Kilde: Båg herreds provstearkiv – provstebogen side 301 
 
 Sjodsholm matr. 18b Gummerup med fæster Anders Thommesen. 
 Ødegården må være matr. 22a i Køng – nabo til præstegården 
   var sikkert blevet ”øde”, d.v.s. uden fæster efter svenske- 
   krigene, idet fhv. fæster salig Hans Christensen er død. 
 
 Teksten lyder i lidt moderniseret form:  
 
”Efter min allernådigste herre og Konges tilladelse, dateret København 
10. okt. 1660 kendes og hermed vitterliggør jeg Christian Christoffersen 
Urne til (Rønninge) Søgård, at jeg med hæderlig og vellærde hr. Henning 
Clausen, sognepræst i Køng, har gjort et evigt og uryddeligt mageskifte 
på efterskrevne vore bøndergårde og gods: 
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Først har hr. Henning Clausen af mig fået et af mine ejendoms jordegods i 
Fyn beliggende i Båg herred i Køng sogn og by den gård næst ved 
præstegården, som salig Hans Christensen boede i”. 
   Så kommer der noget om fæstebetingelser, hvor bortfæster  
   forbeholder sig ret til jagt og fiskeri. Der nævnes en tilbage-  
   faldsret til C.C. Urne når Henning Clausen og hans efterkom-  
   mer(e) dør. 
   Endvidere synes der at være afgivet en jordlod til Bødker Hans  
   Rasmussen i Køng, som skal erlægge landgilde til præsten. 
Til gengæld får Christian Christoffersen Urne skøde på præstens gård 
beliggende i samme sogn og som beboes af fæster Anders Thommesen ”efter 
det skøde som hr. Henning Clausen for sig og sine efterkommere mig derpå 
givet har”. 
”Til vitterlighed har vi dette vort mageskifte forseglet og med egne 
hænder underskrevt – og ærlig og velbårne  mand, Jørgen Brahe til 
Hvedholm, Danmarks riges Råd- og Befalingsmand på Hagenskov Slot – dette 
efter hans Majestæts, vor allernådigste herre og Konges  befaling at 
ville ratificere. 
Datum Søgård den 1. december 1660 
 
   Christian Urne     Henning Clausen   Jorgen Brahe 
 
  Læst på Båg herredsing mandag den 17. dec 1660 
  Læst og protocolleret i Fynboe Landsting onsd. den 23. jan. 1661 
 
Mine Bemærkninger: 
Det er et praktisk og forståeligt mageskifte, hvor præsten får 
samlet sin jord og hvor Urne indirekte får en fæster på sin 
ødegård, hvilket ellers kunne være vanskelig i disse ufredstider. 
Jørgen Brahe er kongens repræsentant på Fyn 
Bemærk: Præsten kan ikke uden videre sælge ud af præstembedets 
gods, men skal have kongens tilladelse. 
På sigt fik præsten nok det dårligste skifte, idet han kun fik 
fæste for sig og sine efterkommere på gården i Køng, men afgav 
Sjodsholm for stedse. 
 
 
Besøg af Svenskekongen, Karl d.10. Gustav i 1658 
 
Vi er i svenskekrigenes tid. 
Se særlig note nedenstående herom. 
Den ellers forsigtige danske konge, Frederik d. 3. havde erklæret 
Sverige krig i sommeren 1657. Karl Gustav opholdt sig da med sin 
hær i en usat position i Polen. Han drog derfor hurtig gennem 
nordtyskland og hertugdømmerne og opholdt sig med hær m.m. i 
østjylland omkring Kolding, idet man planlagde overgang til Fyn. 
Den hårde isvinter kom svenskekongen til hjælp, idet de danske 
bælter frøs til.  
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Den svenske hær blev samlet syd for Kolding omkr. Hejls. 
Natten mellem 29. og 30. jan. gik hæren  med mellemstation på 
Brandsø over Lillebælt og gik i land i Tybrind Vig nær den lille 
landsby, Eskør. Efter beskrivelser og overleveringer beslaglagde 
kongen heste og kaner i byens gårde. Så gik færden med kongen og 
en del af hæren videre mod Brobyværk, hvor der efter sigende 
skulle være en våbenfabrik – deraf navnet –værk, som skulle 
ødelægges. 
Det besluttedes at søge mod Køng, hvor kongen så ville søge 
natteleje i præstegården. 
 
   Her skal indskydes, at det ikke var en søndagsskoleudflugt. 
   Hæren medbragte kun lidt forsyninger til forplejning af  
   mandskab og heste. Det tilranede man sig undervejs. Hvis en  
   dansk bonde ikke frivillig ville give forsyningerne fra sig –  
   ja, så stak man ham simpelhen ned til skræk og advarsel for  
   ligesindede – det var krigens vilkår. 
 
Nogle har den opfattelse, at svenskekongen blot jog præstefami-
lien ud og selv krøb i de varme senge. 
Næh, der er ingen tvivl om, at præstefamilien blev pålagt at give  
den bedste forplejning, man kunne yde. Samtidig raserede officerer 
og soldater huse og gårde for foder og mad. Satte man sig til 
modværge, så var man snart et hoved kortere.  Vi ved, det gik 
meget hårdt ud over Søholm. 
Næste dag tog kongen med følge videre til Brobyværk, men der var 
ikke nært det anlæg, man havde forestillet sig. 
Hvordan præstefamilien havde taget dette, ved vi desværre ikke no-
get om, men den svenske hær havde voldt død, ødelæggelser og plyn-
dringer med sig ikke alene i og omkring Køng, men også i hele 
omegnen. 
Det tog f.x. mange år for byen, Assens, at komme sig over denne 
massakre. 
- - - - - - - 
 
Note om svenskekrigene – meget kort resume. 
I perioden 1563 til 1720 lå vi jævnlig i krig med svenskerne. I de 
første krige gik det nogenlunde for Danmark. Den værste periode 
var nok 1657-1660, hvor meget af krigen foregik på dansk territo-
rium. 
I 1640 erne var vi også i krig og måtte acceptere et nederlag. 
Ved en forsmædelig fredslutning i Brønsebro den 13. aug. 1645 
måtte vi gå med til afgivelse af flere norske landskaber og den 
famøse aftale om Halland i 30 år. 
Denne krig havde været dyr for Danmark – den havde megen 
forarmelse til følge. 
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Alligevel var der i Damark ønske om revanche, når lejlighed gaves. 
Den kom tilsyneladende i 1657, hvor svenskekongen og hans hær var 
bundet i nogle slagsmål i Polen. 
Alle rådgivere som rigsråd og hærledelse frarådede kongen at gå i 
krig, idet man henviste til, at militæret slet ikke var gearet til 
krig, samt at nødvendige aftaler med Sveriges fjender blandt de 
europæiske lande heller ikke var i orden. 
(Det viste sig da også senere, at de fleste faldt fra at bistå 
Danmark, da det virkelig gjalt). 
Kongen erklærede krig og snart stod den svenske hær ved Lillebælt. 
Efter en vellykket overfart over isen, gik den svenske hær videre 
over isen ved de to langelandske bælter og senere over storestrøm-
men. Den 11. februar var de nået til Vordingborg, og Danmark bad 
om fredsforhandlinger. 
Fredsforhandlingerne afsluttedes i Roskilde – hvorfor fredsaftalen 
senere omtales som Roskildefreden. 
Det var en ymygende fred, hvor Danmark måtte afstå ”Skånelandene” 
og bl.a. skulle underholde svenskekongens hær på Sjælland indtil 
sommerens komme. 
Som man måske videre ved, brød kong Karl d. 10 Gustav aftalen, og 
krigen blev genoptaget med Københavns belejring til følge i ef-
terår og vinteren 1658-59.  Byen forsvarede sig. Svenskekongens 
hær var blevet krigstræt, så han erobrede aldrig København. 
De europæiske stormagter kom Danmark til hjælp. Realpolitisk 
ønskede ingen af disse, at samme stat ejede begge sider af 
Øresund. 
Og så døde den krigsgale kong Karl d.10. Gustav kun 37 år gammel 
13. febr. 1660. 
En ny fredslutning blev aftalt i København i 1660 med visse 
modifikationer til fordel for Danmark i forhold til Roskilde-
freden. 
Men Danmark var blevet et forarmet land ! 
 
 
 
 
Den mørke nat forgangen er, 
og dagen oprinder så vide, 
Nu skinner sol over mark og kær, 
de fugle de sjunge så blide. 
Gud give os lykke og gode råd,  
sin nådes lys os tilsende. 
 

1589 Hans Christensen Sthen 1540-1610 
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    Kilder: 
           Væsentlig kilde til svenskekrigene er 
             Politikens danmarkshistorie 
           Om Karl Gustavs tur over isen. 
             Under hele turen i Danmark havde han sin sekretær 
             Dalberg med. Han førte en form for dagbog – des- 
             værre uden ret mange stednavne og navne på personer. 
             Bl.a. på grundlag af dette materiale udarbejdede 
             Prof. v. Syddansk Universitet Fasmer Blomberg (Han-  
             sen sin Doktordisputats – kan lånes via bibliotek. 
           I. R. = Ingvard Rasmussens registreringer 
 

Kort Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
  f. 1589 også præst 1658 
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
  nævnt 1682 – kun i Køng 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     kapellan fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
 Søn: 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
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Jacob Jacobsen Holst 
 

5. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1666-1669 

 
 

Personalia 
Jacob Jacobsen Holst var født i Husum, men vi kender ikke dato 
eller forældre. Død 3. april 1669 i Køng 
Han blev gift med sin forgængers enke Anna Madsdatter Sass, 
d.1668/69. 
Af aldersmæssige  grunde var der ikke børn i ægteskabet. 
 
Vi kender ikke så meget til hans uddannelse og virke, som blev så 
kort. Et dårligt tegn er/var at han blev kaldt Jacob den onde. 
 
Nogle mere værdifulde oplysninger om præstekaldets indtægter 
findes i Provstebog 2 fra 1667 side 277, hvortil sognepræsten 
Jacob Jacobsen Holst har indberettet 27. nov. 1667. 
Indberetningen er for såvidt meget uførlig, men svært at 
sammenføje i et kortfattet resume. 
Det skinner imidlertid tydeligt igennem, hvor forarmet landet var 
blevet efter de mange svenskekrige – i næsten 100 år - således at 
det kniber med at få tiende ind. 
Præsten besværer sig igen over manglende skov til bygningsværk, 
brænde og gærdsel, ligesom hans marker generes af mange tværgående 
veje og stier. 
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Kort Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
  f. 1589 også præst 1658 
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
  nævnt 1682 – kun i Køng 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     kapellan fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
 Søn: 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
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Hans Stephansen 
 

6. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1669 

 
Personalia 
Hans Stephansen er født i Sorø i 1641 og søn af prof. i Sorø, 
Stephan Hansen Stephansen og hustru Thale Eliasdatter Eisenberg. 
Han døde i Nårup 13 dage efter sin tiltræden. 
Jeg har derudover ikke særlige oplysninger om ham. 
 
Det var en trist sag ! 
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Jacob Jespersen Bagger 
 

7. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1669-1673 

 
Personalia 
Jacob Jespersen Bagger skulle være født i Kerteminde omkring 1642. 
Han blev student fra Odense i 1660. Han blev sognepræst i Køng i 
1669, men døde allerede 22/4 1673. 
Han blev gift i 19/06 1670 i V. Skerninge m. Kirstine Gregers-
datter Krag. Hun var datter af derværende sognepræst for V. 
Skerninge–Ulbølle, Gregers Knudsen Krag  
Jeg kender ikke mere til konens skæbne – der foreligger ikke 
oplysninger om, at hun skulle være blevet gift med efterfølger, 
men det er meget tænkelig. 
Der er oplyst, at der i ægteskabet var en søn og en datter, men  
kender ikke navne. 
 
Jacob Jespersen Bagger døde som nævnt allerede i 1673 – altså som 
en ung mand. 
 
Jeg har ikke yderligere fundet noget om ham. 
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Henrik Jespersen Morville 
 

8. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1673-1687 

 
 

Personalia 
 

Henrik Jespersen Morville er antagelig født i Bogense, men kender 
ikke dato og år. I så fald søn af Hans Jørgensen, borgmester i 
Bogense og hustru Anna Jensdatter. 
Han havde tidligere været præst i Ostindien – nok i en af de små    
danske kolonier. 
Han blev præst i Køng i 1673. Han er også blevet gift, men kender 
ikke tidspunkt og navn. 
Det kan være med hans forgængers enke, Kirstine Gregersdatter Krag 

. 
 

Vi ved imidlertid, at han efter Båg og Vends herreds tingbog bød 
til skifte efter sin afdøde kone mandag den 10. maj 1686, hvis 
nogen havde noget at fordre eller i andre måder at forrette. 
Heller ikke her er konens navn oplyst. 
Der foreligger ikke oplysninger om børn. 

 
Oplysning 

Hans Steensen Lolland ejer en Ødegård i Køng. Denne drives af 
præsten H. Morville, men med bødker Hans Rasmussen som midlertidig 
bruger. Ejendommen er ikke identificeret. 

 
Kirkebog 

Christian d. 4. påbød i 1645 præsterne at føre en kirkebog. 
Vi kender ikke noget til en sådan for periode 1645 til 1687. 
De skiftende præster har måske ikke taget påbudet så højtidelig. 

Vi kender ikke noget til en kirkebog eller rester heraf for denne 
periode. Har der været noget, er det i hvert fald gået tabt – 
desværre! 
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Peder Pedersen Bering 
 
 

9. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1687-1727 

 
Personalia I 
Indledningsvis må vi konstatere, at Peder Bering må have været en 
magtfuld person. Om han var det i kaft af en naturlig autoritet, 
eller han havde gode forbindelser, kan vi ikke vide. 
Måske en kombination. 
Alene det, at han blev præst i de to sogne Køng og Verninge, var 
ikke noget en almindelig præst lige kunne fikse. Der må have været 
nogen til at skubbe på. Nogle vurderinger herom senere. 
Ved hans død har efterfølger, Jacob Sandvad, skrevet i kirkebogen, 
at tilladelse til at combinere de to sogne (Verninge og Køng) var 
givet af hs. majestæt kongen, og at de igen (efter Peder Berings  
død) skulle drives separerede, idet han, Jacob Sandvad (som 
kapellan) var uset til forsætte embedet i Køng. 
Jacob Hansen Sandvad var kapellan hos Peder Bering fra ca. 1715. 
 
 
     Nu rinder solen op 
          af østerlide, 
     forgylder klippens top 
          og bjergets side, 
     vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge, 
        stig op fra jordens bo 
        og med din tak og tro 
          til himlen svinge. 
 
     Utallig såsom sand 
          og uden måde, 
     som havets dybe vand 
          er herrens nåde, 
     med den hver dag min sjæl han overgyder, 
        hver morgen i min skål 
        en nåde uden mål 
          til mig nedflyder. 
 
           1673   Thomas Hansen Kingo    1634-1703 
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Personalia II 
Peder Pedersen Bering er ud af en stor præsteslægt – se S. V. 
Wiberg, men jeg har ikke kunnet finde den nærmere kortlagt. 
Bering kommer sikkert fra et lokalt stednavn. 
Bering er set skrevet Bjerring/Bjering og det giver faktisk 2 
muligheder: 
Bjerring ved Bjerringbro  eller 
Bering nord for Skanderborg 
Søfareren Vitus Jonassen Bering 1681-1741 oplyses i Biografisk 
leksikon at komme fra Bjerring, hvorfra hans mor angives at komme. 
Vitus Bering knyttes normalt til Horsens, så jeg ved ikke, hvad vi 
skal tro !  Samme leksikon oplyser om afstamning: 
  Peder Jensen Bering  1591 rådmand og handelsmand i Viborg 
   søn: 
  Peder Pedersen Bering, borgmester i Viborg 1655 
   2 sønner: 
    a)Vitus Bering,1617-1675, historiegraf, København 
    b)Peder Pedersen Bering, 1616-1659, præst i Ø. Snede 
      datter:  
       Anna Pedersdatter Bering blev gift med søofficer 
       Jonas Svendsen fra Halmstad 
      søn: 
      Vitus Jonassen Bering, f. i  Horsens 1681 
            Opdagelsesrejser m.m. i Rusland 
        død på Berings Ø 19/12 1741       
  - - - - - - 
  Vitus Bering og ”vor” Peder Bering er forskudt ca. en  
  generation. 
  Der er givetvis et familieskab – men hvordan ? 
 
Personalia III 
Peder Pedersen Bering var født 28/2 1648 i Kobberup syd for Skive. 
Han døde i Verninge d. 15/10 1727. 
Hans forældre var sognepræst i Kobberup-Feldingbjerg, Peder Jensen 
Bering og hans 2. hustru Maren Pedersdatter Hvass af Byrum 
(Læsø?). Han var student fra Viborg 1667 og allerede teologisk 
kandidat 1669. Dertil tog han magistergrad i 1700 – altså flere år 
efter, at han var blevet præst i Køng-Verninge. Det var nok også 
med til at stive selvtilliden af. Han ses da også omtalt som 
magister / mester Peder Bering eller efter tidens skik for præster 
som hr. Peder. 
Han er anført at være præst i Køng-Verninge 1687-1727 – altså ikke 
noget med først det ene og senere dem begge. 
Ved sin død tituleres han også som provst i Båg herred. 
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Bering blev gift 26/9 1676 med Elisabeth Sophie Samuelsdatter 
Biener, 
Hun var datter af overrenteskriver S. Biener - sikkert en 
embedsmand i en af kongens cancelier. 
Elisabeth Sophie er f.c. 1657 og begravet 3/6 1737 fra Køng, men 
på Verninge Kirkegård, hvor også hendes mand var begravet. 
Skal man tro disse datoer, har han sandsynligvis haft et embede 
før, han kom til Køng, men jeg ved ikke hvor. 
 
Personalia IV 
Peder Berings børn og efterslægt. 
Umiddelbart er der lidt usikkerhed. Vi har en oplysning om 13 
børn, men jeg tror, at der er en fejl, idet 4 børnebørn, der efter 
moders død fik ophold i Verninge præstegård, kan være talt med. 
Så passer tallet med en anden oplysning og med oplysninger fra 
skiftet i 1737 efter Peder Pedersen Bering og hustru Sophia 
Elisabeth Samulesdatter Biener bedre med 9 børn. 
Hun har nok haft tilladelse til at sidde i uskiftet bo, da skiftet 
sker ved ”Gejstlige Skifter” i Båg Herred i 1737. 
Her er der kun oplyst 8 børn, hvilket passer med at en ugift 
datter, Sophia Amalie Bering, er død før moderen. 
Der kan selvfølgelig have været flere børn, som enten er døde som 
spæde eller unge. 
     Hermed følger oprangeringen af de 9 børn med oplysninger om 
erhver,bopæl og familieforhold i den udstrækning, det har været  
mulig at finde disse. 
   De 9 børn er mærket med A-I 
        Man skal i øvrigt holde ører og øjne stive – 
          det er indviklede familieforhold ! 
 
A. Edel Marie Bering, f. 1677, g. 4/11 1716 m Peder Berings efter- 
     følger, Jacob Hansen Sandvad. Edel Marie dør 26/3 1738 i  
                                                           Køng 
      Kender ej børn – vist ingen – bemærk hds. alder ! 
 
B. Samuel Bering, f. nok ca. 1680. opkaldt efter morfar d. før  
    moder – altså før 1737 
   Sognepræst i Nr. Lyndelse - kender ikke kone, men 5 børn fra  
   skifte efter farmor Elisabeth Sophie Samuelsdatter Biener 
   5 børn: 
     Margrethe Bering  
     Chresten Bering – måske præst i Fjellerup 
     Axel Samuelsen Bering – blev vist præst i Thorsager 
     Peder Bering (opkald efter farfar) 
     Eggert Markus ? Bering 
                   Fler børn: C – I  se næste side 
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C. Mette Catrine Pedersdatter Bering,f. 1686, d. 1716 
   Hun blev gift med Hans Nielsen Schousboe, f. 1681 i Verninge 
   d. 1724. Han blev sognepræst i Eising v. Skive, hvor Mette Ca- 
   Catrine, Hans Nielsen Schousboe og hans 2. kone er begravne. 
   I ægteskabet var der 4 børn 

a) Sofie Christence Schousboe g. m. Fåborg-købmanden, Hans 
                                              Justesen 

b) Niels Schousboe (opkald e. farfar) 
c) Peder Schousboe (opkald e. morfar) 

     d) yngste Mette Catrine,f.1716, hvor hendes mor døde, så 
         Mette Catrine fik sin moders navn 
                       hun blev gift med Ambrosius Stub 
        De 4 børn kom i 1724 til deres morfar, pator Peder Bering 
        og efter hans død til deres farmor Anna Hansdatter Krog- 
        strup på hendes gård Holmegård i Langsted. 
        - - - - -               
        Hans Nielsen Schousboe blev efter Mette Catrines død gift 
                        2. gang. kender ej navn, 
                        men  der kom 2  børn ! 
                        Eising kirkebog er først fra 1775 
        - - - - - 
        Mette Catrine ses som fadder 6/11 1704 
 
 

D. Peder Bering, f. 1687,døbt af J. Formand ?, holdt over dåben af  
        Anna Carisius, Søholm –  han optræder som sognepræst 
        i Farstrup? i Himmerland ? 
        opkaldt efter sin farfar 
 
 

E. Vitus Bering, sognepræst i Rind-Herning i Hammerum herred 
        Ej undersøgt familieforhold 
        Kirkebog begynder 1723 med Vitus Bering som præst 
 
      
F. Thomas Kingo Bering, præst i Haderslev 
        Kender ej noget til ham, men han har været levende i 1737 
          Peder Bering har nok ladet ham opkalde efter Fyns bisp, 
          Thomas (Hansen) Kingo 1634-1703. Lidt ”fedteri” kunne da  
          aldrig skade ! 
 
 

G. Anna Bering gift 27/11 1720 med Valentin Pedersen Falsen, 
         Se Note F Falsen familien og note A  Anna Bering 
         En oplysning fortæller, at de kom til at bo på Haugård i  
         Vigerslev. Det passer sammen med, at parret fik 2 døtre  
         døbt i Vigerslev sådan: (der kan være flere børn!) 
           2 døtre mærket I-II – næste side 
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I  Elisabeth Valentinsdatter Falsen, dbt. 11/9 1721  
   Vigerslev 

Opkald  efter mormor 
           d. 4/1 1772 Køng, gift 27/7 1754 med pastor Hans  
           Jacobsen Hvalsøe i Køng f.c. 1716,præst i Køng 1747-72 
           Han kan teoretisk have været g. 2 gange ! 
                  men intet tyder på det 
 
              Der er omtalt 6: 2 sønner og 4 døtre,  
                     Alle børn døbt af provst Seidelin i Gamtofte 
                     Mærket 1-6 
               1.Jacob Hvalsøe, døbt 27/6 1755, Margrethe Falsen fra Søbo  var 
                 gudmor – opkald efter farfar 
 
               2.Anna Hansdatter Hvalsøe,døbt 29/10 1756 , opkaldt efter  
                 mormor, blev g. m. faders efterfølger 
                             Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen 
 
               3.Valentin ,døbt 2/1  1758 – opkald efter morfar  
 
               4.Elisabeth Marie Hvalsøe, døbt 13/7 1759, opholder sig i  
                 Køng Præstegård v. Ft. 1787 - 
                 oplyst som præstekonen /Anne Marie Falsens søsterdatter 
 
               6.Birgitte Sophie Hvalsøe, f. 1762 
                 Præsten i Flemløse blev værge  
                 Blev gift Wamberg 
                   
               5.Margrethe Marie Hvalsøe, f 1764  
                 Præsten i Flemløse blev værge  
                 Blev gift m.Hans Jørgen Ammentorp, f.1749,præst i  V.  
                                       Aaby og Åstrup  
         
 
      II Elisabeth Sophia Valentinsdatter) Falsen, dbt. 9/2 1724 

opkald efter mormor Elisabeth Sophia Biener 
 Hun blev gift m. sognepræst, Anders Eilskou i Jordløse 
        Anders Eilskou f. ?, d. måske 1754 (opslag 142) 
         børn  ? – næppe nogen 
 Hun oplyses som enke i 1764, da hun køber hus i Køng 
 af sin moster, den ugifte Birgitte Bering. 
 Elisabeth Sophia Falsen, begr. i Køng 2/2 1781, 56 år 

                 Der var et kæmpeskifte og testamente med mange 
                 arvinger 
 
H. Sophie Amalie Bering,f.nov. 1698 – opslag 111 -  d. 5/12  
                                       1736,38 år & 30 dage  
        betegnes som pastor Sandvads svigersøster – har nok haft  
        ophold i præstegården og dermed været ugift 
        Hun er død før moder Elisabeth Sophia Biener. d. 1737 og  
        derfor ikke nævnt i skiftet efter denne. 
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I. Birgitte Bering, f.1699, d. 21/6 1765 i Kbhvn. 66 år, nok ugift 
        havde ophold  Køng Præstegård. Hun har nok arvet de 8 huse  
        beliggende i Køng fra sin mor, idet hun i en omgang sælger  
 

        7 huse til 
        sognepræst i Køng Hans Jacobsen Hvalsøe 
        dateret Køng Præstegård 26/5 1764 
 

        1 hus til 
        til sin kære søsterdatter, Elisabeth Sophia Falsen, salig  
        Anders Eilskous enke (Jordløse) for 66Rd. 
        Huset beboes af Hans Christoffersens enke, Maren 
        dateret Køng Præstegård 26/5 1764 
        Birgitte Bering med curator P. Hartvigsen 
        Til vitterlighed 
            Mons.Hans Lund  ophold(er sig) i Køng præstegård 
                            træffes også i Højbjerg 
            Oluf Hvalsøe    sognepræst i Barløse    
        - - - - - - 
        Elisabeth Sophia Falsen sælger 2/11 1769 samme hus til sin 
        svoger, sognepræst i Køng, Hans Jacobsen Hvalsøe  med en  
        mærkelig tilbagefaldsret 
          sign E.S.Falsen m. laugværge Hans Lund, Højbjerg 
        Til vitterlighed 
           Mons. Lauritz Grønlund værende Køng præstegård 
           P. Lobedantz sognepræst i Hårby 
- - - - - - 
Så kommer det mærkelige: 
                       Se ovennævnte datter/søster mrk. G 
                       Se nedenst. bemærkning M side 7 
 
Anne Marie Valentinsdatter Falsen f. 24/10 1750  
  datter af Valentin Pedersen Falsen og hustru Kirstine Marie  
  Scherff, hørkræmmer i København. 
Spørgsmålet er derefter? Er denne Valentin Pedersen Falsen 
identisk med tidligere nævnte (da gift m. Anna Bering)ved samme 
navn, men blot med ny kone, ændret erhverv til hørkræmmer og bopæl 
til København. Hvis svaret er et ”ja”, så er denne Anne Marie 
Falsen halvsøster til Elisabeth Sophia Valentinsdatter dbt i 
Vigerslev 1724 og Elisabeth Valentinsdatter Falsen, døbt i 
Vigerslev 1721 
    Jeg retter det til halvsøster. 
 
Beviset /udsagn  
Elisabeth Valentinsdatter Falsen, dbt. 11/9 1721 i Vigerslev  blev 
gift med pastor Hans Jacobsen Hvalsøe i Køng. Parret her havde  6 
børn: 



Fil:9-Peder-Pedersen-Bering-1687-1727          side 7 af 17 
 
   Bl. a. 2) Anne Hvalsøe, der som 17 årig blev gift m. den nye  
             præst i Køng hr. Dietrichen. Hun døde efter få  
             måneders ægteskab. 
             Anne Hvalsøe, f.   bg.20/4 1773 
          4) Elisabeth Hvalsøe, der opholder sig i Køng Præstegård  
             v. Ft. 1787 og benævnes som præstekonen, Anne Marie  
             Falsens søsterdatter. 
          øvrige = 2 drenge Valentin og Jacob 
                   2 piger Margrethe Marie & Birgitte Sofie                 
                   se  ovenst el. Hvalsøe Fam. Note H hos præst 11 
 
 
   Altså: ”kabalen” gik op og virker helt tilbage på 
          Falsen-familien se nedenstående note F, samt under 
          Præst nr. 11 Hans Jacobsen Hvalsøe 
Tillægsspørgsmålet er, hvordan kom denne Anne Marie Falsen tilbage 
til Køng fra København. Vi kan ikke vide det, men hun har i hvert 
fald haft en ældre far, som måske er død. Derfor har det vel været 
naturlig, at de 2 halvsøstre tog sig af lillesøster, Anne Marie. 
 
Da pastor Dietrichsens første kone Anne så døde, ja, så skulle han 
have en ny kone. Hvad var mere nærliggende end at tage den unge 
Anne Marie Falsen, som præstegården måske også havde en forpligti-
gelse over for – gift 22/9 1773 – se præst nr. 11 Hans J. Hvalsøe 
Det kedelige var imdlertid, at pastor Dietrichsen døde allerede  
24/7 1774, men hans efterfølger, Ivar Seidelin, tog sig af den 
unge enke. De blev gift 9/8 1776 – se præst nr. 13 Ivar Seidelin     
- - - - - - 
  Bemærkninger 
  M)Anne Marie Falsen oplyses et sted at være søsterdatter af tid- 
  ligere præstekone Elisabeth Valentinsdatter Falsen (pastor  
  Hvalsøes  kone. 
  Søsterdatter vil aldrig kunne passe med navnet Falsen 
  Det kunne være brordatter – men kan heller ikke aldersmæssigt 
  passe i forhold til andre udsagn. 
  Derfor passer det bedre som vurderet, at de 2 er halvsøstre, 
  Hvilket er i tråd med Ft. 1787, som oplyser at unge Elisabeth Marie 
  Hvalsøe,f. 13/7 1759 som opholder sig i præstegården er søster- 
  datter af præstekonen Anne Marie Falsen – mere korrekt ”halvsøster- 
  datter”. 
 

Note F  Falsen familien 
         Se Note F Falsen familien og note A  Anna Bering 
         Anna Bering gift 27/11 1720 med Valentin Pedersen Falsen, 
 

         Note F & A er indsat allernederst. 
 

Note H  Hvalsøefamilien 
        Se præst nr. 10 og 11 
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Vurderinger af og om Peder Bering 
Køng præstekald havde i forige 20 år op til 1687 haft ikke mindre 
end 4 – og ikke lige brugelige - præster. Det er ikke umulig, at 
kirkeejeren har søgt at sikre sig. Yderligere har man indtryk af, 
at embedet i Køng ikke ligefrem hørte til fede embeder og måske 
navnlig her i de svære efterkrigsår. 
Man kan derfor godt have forestillet sig, at en seriøs ansøger har 
stillet økonomiske krav, hvilket kunne løses ved at give et 
dobbelt embede. 
Der ligger måske en forklaring i, at da Peder Bering døde i 1727 
skulle der hengå næsten 2 år og afventes en højesteretsdom – nævnt 
som en vidtløftig proces de jure vocandi – afsagt 2. april 1929 
før efterfølgeren i Verninge Laurits Clemmensen Schytte kunne 
indsættes den 26. maj 1729. 
Hvad striden egentlig drejede sig om, ved jeg ikke. 
Laurits Schytte blev gift med Ambrosius Stubs søster, Karen, 
sikkert efter stærk påvirkning/indblanding fra fru Anna Carisius  
på Søholm. 
 
 
Lidt viden om Peder Berings timelige aktiviteter. 
Vi ved at Peder Bering tog ophold i Verninge præstegård, hvilket 
tyder på, at den var den bedste. 
Pastor Bering blev stævnet for herredstingen 18/7 1704 for at have 
afvandet en del af mosen Præstedam sydvest for Køng og skåret tørv 
i det afvandede område. Mosen havde hidtil hørt under Køng Præste-
gård.  Bønderne, der havde jord ned til mosen, krævede brugsret 
efter midtlinie princippet. Kender ikke rettens afgørelse, men det 
afspejler den gamle sag om manglende ”brændsel” til præstegården. 
 

Køng præstegård stod ikke tom. Fra noget materiale om Ambrosius 
Stub ved vi /oplyses om, at her i Køng præstegård boede Peder 
Berings sagfører/prokurator, Jens Detlevsen f.c.1647, d.1717. Jeg 
tror nu ikke, at Peder Bering havde privat sagfører, men det kan 
også udlægges som en af Peder Berings håndgangne mænd. (z 
 

Præstegården i Køng var forpagtet ud /fæstet ud til Niels Chri-
stensen Schousboe fra Verninge omkr. 1794 (z 
 
   z)Se senere /nedenanførte om relationer til Verninge familier. 
 
 
Peder Bering var også ejendomsbesidder. Ved auktionskøde  af 2/6 
1703 blev han ejer af 3 huse i Køng-Gummerup. Det var huse sat til 
salg af Broder Landorph til Billesbølle.                       
   De 3 huse beskrives sådan: 
                           Se næste side 
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     Hus nr. 2 Køng efter 1688 matr. Beboet af Knud Pedersen og  
               Peder Andersen, htk. 0-0-0-1. Pris 65 Rd. 
     Hus nr. ? Gummerup. Beboet af Heinrich Rasmussen, skomager 
               htk. 0-0-0-1. Pris 52 Rd & 2 mark 
     Hus nr. ? Køng. Beboet af Lauritz Hansen, htk. 0-5-0-1 
               Pris 69 Rd. 
 

               Tinglyst 2/6 1703 
               Bertel Jørgensen, herredsfoged i Vends & Båg herred 
               Niels Selmer, byfoged i Assens 
 
Siden er der kommen flere huse til, idet vi ved, at Berings enke, 
Elisabeth Biener, stillede 8 huse i pant, da man skulle låne penge 
– nok til opførelse af ny præstegård efter branden i 1730 
Enken, Elisabeth Sophia Biener, pantsætter disse huse plus 5 mere 
ved Fynbo Landsting 25/5 1729 og 31/3 1734 for lån af henholdsvis 
Oluf Sørensen i Hjelmerup og Christian Schartz, farver i Assens 
for lån på henholdsvis 250 Rd (1. prioritet) & 290 Rd. (2. 
prioritet). 
 Husene er da benævnt sådan: 
  Gummerup beboer Niclaj Nikolajsen htk. 0-0-0-1 
  Køng      do.   Adam Sørensen     ej sat i hartkorn 
  Køng      do.   Peder Madsen      ej sat i hartkorn 
  Køng      do.   Jeppe Andersen    htk. 0-0-0-1 
  Køng      do.   Peder Andersen    matr. Hus nr. 2 htk.0-5-0-1 
  Køng      do.   Lars Hansen, senere Lars Rasmussen, ej sat i  
                                                     hartkorn 
  Køng      do.   Niels Jensen/Joensen ej sat i hartkorn 
  Køng      do.   Mads Pedersen  htk. 0-0-0-1                                                                                            
 
Som yderligere sikkerhed over for farver Christian Schartz stiller 
Elisabeth Biener håndpantsikkerhed i indbo: 1 dusin sølvskeer, 1 
dusin tintallerkner, 2 fade af engelsk tin, en jernovn på fod, en 
liden dragkiste m. beslag, en damask dug, et dusin drejlsservi- 
etter, en drejlsdug og en gammel dito.  
 

Præstegårdens jorder 
Præstegården blev sat i hartkorn i 1688  med 6-6-0-0 
 
Peder Bering havde Køng præstegård forpagtet ud 
 Vi kender forpagtere: 
 
Niels Christensen Schousboe,d. 1715, (z 
 studepranger, forpagter  Køng Præstegård 1694-98 og sen. Søholm 
 - ejede flere gårde 
 
                        forsættes  næste side 
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Henning Hansen døde af svindsot (tuberkulose ?) 4/3 1703, 36 år 
gammel. Han startede muligvis forpagtningen i 1698 ! 
 
Jens Detlevsen,f. 1647,d. 1717, sagfører for pastor 
              Bering, boede i periode 1687-1717 i Køng Præstegd. 
              Forpagter ?? (z 
 
z) se nedenstående om familierelationerne til Verninge. 
 

Kirkebog 
I 1645 befalede, Kong Christian d. 4., at der i hvert sogn skulle 
føres en kirkebog. Sådan noget slog jo i hine tider ikke igennem 
fra den ene dag til den. Henning Clausen Bang har sikkert  
negliceret det. De senere ”kortvarige” præster har ikke fået dette 
sat i gang, så man har været på bar bund, da pastor Bering 
tiltrådte. 
Her oplever vi det heldige, at pastor Berings kirkebog omfatter 
både Verninge og Køng sognes registreringer i en og samme bog 
Efterfølgeren i Køng præstekald, Jacob Hansen Sandvad, har 
imidlertid foretaget afskrift af denne bog for alt vedrørende Køng 
sogn. Derfor har vi i dag en kirkebog i Køng sogn, der går tilbage 
til omkr. 1687. 
 
z)Relationer til Verninge familier og Ambrosius Stub 
Som tidligere antydet har Peder Pedersen Bering haft forbindelse 
med betydningsfulde familier 
 Her skal påpeges familien Schousboe og Krogstrup: 
 
Gamle Schousboe: 
   Kender 2 sønner A-B 
 
A.Niels Christensen Schousboe,d. 1715,  
 studepranger, forpagter  Køng Præstegård 1694-98 og sen. Søholm 
 - ejede flere gårde 
 g.m.Anna Hansdatter Krogstrup 
   se hendes familieforhold under (f 
  boede sidst på Holmegård i Langsted 
  hds. familie gl. præsteslægt i Verninge. En bror, Niels Hansen 
  Krogstrup var herredsskriver og ejer af herregådene Højrupgd. & 
  Pilegården. 
  børn: kender kun 1 
   Hans Nielsen Schousboe,f. 1681 i Verninge, d.1724, sognepræst i  
        Eising v. Skive, g. 2 gange:  mærket 1 & 2 
    1)) Mette Catrine Pederdatter Bering (1686-1716) – beg. Bg. i  
        Eising Kirke – Mette Katrine var datter af pastor Bering i  
                Verninge-Køng 
                                      forsættes næste side 
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   4 børn i 1. ægteskab: 
     de 4 kom til Verninge præstegd.hos morfar Peder Bering i 1724 
     og fra 1727 hos farmor,Anna Hansdatter Krogstrup på Holmegård 
     som var enke efter Niels Christensen Schousboe  
        4 børn a-d 

     a) Sofie Christence Schousboe g. m. Fåborg-købmanden,  
     Hans Justesen 

     b) Niels Schousboe (opkald e. farfar) 
     c) Peder Schousboe (opkald e. morfar) 

          d) yngste Mette Catrine Schousboe,f.1716, hvor hendes 
                    mor døde,så Mette C fik moders navn 
                    Hun blev gift med Ambrosius Stub 
 
   2) kones navn ukendt - se evt. Eising kirkebog 
          nej – først åben fra 1775 

 2 børn i 2. ægteskab 
   en af dem - en halvbror - til Mette Catrine Schousboe skulle  
   have gjort livet surt for Mette Cathrines mand, Ambrosius Stub.  
   Halvbroderen skulle således have fået det ”fikset” sådan, at  
   han kunne komme til at overtage Holmegård i Langsted.     
   Om det er samme halvbror,der adledes under navnet ”Gyldenfeldt”  
   ved vi ikke. 
 
B.Niels Christensen Schousboe havde yngre bror, Christen Christen-
sen Schousboe,(1670-1735 Verninge. Han blev 1719 gift m. Peder 
Stubs svigerinde, Anna Jensdatter fra Køng Mølle. 
    Peder Stub var bror til Ambrosius Stub. 
 
 
- - - - - - - 
f) Anna Hansdatter Krogstrups afstamning: 
   Lauritz Bendixen, præst i Verninge – kender ej kone 
    datter Sara gift 2 gange: 
     g. m. 1) Hans Nielsen Krogstrup, senere præst i Verninge 
              datter Anna Hansdatter Krogstrup – senere gift med 
              Niels Christensen Schousboe 
     g. m. 2) Jens Detlevsen,f. 1647,d. 1717, sagfører for pastor 
              Bering, boede i periode 1687-1717 i Køng Præstegd. 
 
 
- - - - - - 
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Lidt om Ambrosius Stub 
  f. ?, døbt 17/5 1705 – 5. søndag efter påske med Maria Dorthea  
      Charlotte Carisius som gudmor - og opkaldt efter hendes far. 
  Ambrosius døde 1758 i Ribe, gift i Verninge 
        den 17/10 1735 Mette Catrine Skovsboe,f. 1716, d. 1747 
        Ambrosius fik skøde på Holmegård i Langsted 16/1 1736 
        fra Mette Catrines farmor. Ambrosius forgældede gården 
        og måtte forlade den i 1738( til halvsvoger) 
  4 børn 
     Christine døbt dec. 1735 i Verninge, levede i 1792, ugift 
                               hvor hun boede i Odense 
       opholdt sig efter moders død meget i Verninge præstegd. 
       hos faster Karen 
     Christian, f.1737, konf. 1751 i Nr. Broby 
                     bg. 21/4 1785,48 år i Longelse/Fuglsbølle 
     Vilhelm dbt. 13/7 1738 i Fåborg 
     Hedvig,f. 1744 i Odense 
                  Hedvig og Vilhelm døde som små 
 
   altså: kun Christian Stub fik efterslægt 
   Christian blev skoleholder på Langeland 
   Christian g. 2 gange 

1) 16/10 1772 m.Inger Catrine Frederiksdatter, bg. Bøstrup 11/8 
                                                 1776, 30 år           
      har ej kendskab til børn – ej nævnt i 1792 

2) 27/11 1776 m. Mette/Maren Sørensdatter, f.c.1760 
vist kun 1 søn, Lars Severin,dbt. 8/2 1778, husm i Herslev 
    senere Rifbjerg, d. 27/5 1835 – nævnt som enebarn i 1792 
g.m.Christine Magdalene Mortensdatter,f.c. 1770 i Lindelse(x 
  5 børn: 
    datter Anne Christine,f. c. 1795 
      havde uægte datter v. Ft. 1834 Caroline Nielsdatter, 
                                             f. 1822   
    datter, Caroline Christine,f.c.1796 
    søn,Morten,f.c. 1800, sømand, død på havet 
    søn, Lars,f.c. 1802, smed i Lejbølle, g. Susanne Syrak 
         havde søn Andres Larsen, f. 1832 i Bøstrup 
         d. 1905 - betegnes som fisker og fattiglem 
         gift m. Ane Pedersen fra Falster 
    søn, Christian,f.c. 1804 (måske Bøstrup),boede Rudkøbing 
         d. 23/5 1847 i Odense tugthus, bg. Skt. Knud 
         hustru, Kirsten Jørgendatter, f. 1808, d. 1843 
            der skulle være 3 børn, hvoraf 2 døde 1840-42      
x) andre kilder siger Lene Jørgensdatter 

    Mere om Ambrosius Stub: 
      Hans Krog: Vestfyns Hjemstavnf. Årskrift 1992-98 
      J. M. Riis: Afhandling om samme – se Gummerup 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Note F  Falsen-familien – se også præst nr. 11 
Falsen – Familien                        
 
 
Falsen familien er lidt svær at få hul på, idet der er en del løse 
ender, og vi er lidt tilbage i tiden. Imidlertid - ved at samle 
den viden, jeg har kunnet finde og bruge ”lidt logik” er 
nedenstående 
Familieoversigt stablet på benene. 
Evt. usikkerheder fremgår af teksten ! 
        2 eller flere børn ? 
 
Kendsgerninger 
Falle Pedersen f. i Veibøl v. Haderslev 
Købte Østrupgård v. Veksø i Københavns amt 1685 
Falle Pedersen døde 1702 og enken 
  Elisabeth Dalhuus  (lidt usikker på f. 1661, men d. 1725) 
  flyttede til København  
        
I ægteskabet var der flere børn 
 
Kender i hvert fald 2 børn mærket 1-2. 
     Sandsynligvis var der en tredje – nedenfor mærket 3 
 

1. Enevold Falsen, overtog Østrupgård – blev            
borgmester i København 
Udnævntes til Conferensråd og senere adlet  18/8 1758 
under navnet de Falsen. Han dør 1761, men havde  

         sandsynligvis søn, justitiarius E. de Falsen 
         1755-1808, g. Anna H. P. Mathiesen 1762-1811 boede 
         i København. 
         De havde søn Jørgen Conrad de Falsen, f. 19/8 1785 i 
         Kristiania – blev søofficer – senere admiral J. C. de  
         Falsen - bosatte sig i 1844 på Søbysøgård på Fyn.(* 
         J.C. de Falsen var gift 2 gange: 
            3/4  1811 Cecilie Cathrine Høyer (1784-1816) 
            9/11 1825 Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz 

(1799-1869) hofdame hos Fr.d.6.’s dronning  
Marie Sofie Frederikke 

         Han døde der 23/8 1849 og efterfulgtes samme år af 
         sønnen Enevold de Falsen. Efter hans død 1867 overgik 
         Søbysøgård til datteren, Malvina, der var gift m. Zytphen  
         Adeler på Adelersborg / Dragsholm. 
                                   Afsnittet forsættes 
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         Hun solgte i 1923 og efter flere ejerskifter og frastyk- 
         ning og blev Søbysøgård derefter Ungdomsfængsel. 
          Denne gren af de Falsen uddøde her. 
                       *) J.C. de Falsen solgte fæstegodset til 
                          sine bønder på favourabele vilkår. 
                          En af disse i Dømmestrup kaldte efter 
                          dette sin gård for ”Falsensgave”. 
                          Ses endnu ! 

2. Johan Eskild Falsen købte Søbo 1723 
Adlet de Falsen 18/8 1758 
Dør 1758 
 Gift 2 gange  
  a) 17/10 1725  Margrethe Maria  Frawn ?? 
      f. 1689, d. 1729  
      kender ej børn 
  b) 3/11 1730 Johanne Tommerup 
      f.1710, d. 1740 
                       
    havde datter Margrethe Maria, overtog Søbo, død 1895 
    hun var g. etatsråd C.L. Scherewien 
         kender intet til evt. børn 
    Søbo solgtes derfra 1795 
 
De 2 brødre havde meget begrænset efterslægt i Danmark, men 
flere var flyttet til Norge, hvor slægten kendes i dag, men 
man har undladt at bruge ”de” foran Falsen. De Falsen er udød 
i Danmark, jf. adelsårbogen. 
Altså 2 brødre blev adlet under navn de Falsen i 1758, men der 
kunne have været flere søskende, som ikke var blevet adlet. 
- - - - - - - - 

  3. Vi kender således 
Valentin Pedersen Falsen – kender desværre ej fødsels- og 
dødsdato. 
     Han kan være/ er nok bror til de 2 ovennævnte 
Han nævnes som forpagter på Haugård i Vigerslev sogn, Fyn 

    gift 2 gange a-b 
a) Anna Bering, f. c. 1698, d. 1736 

Præstedatter fra Køng-Verninge 
Gift 27/11 1720 nok i Verninge el. Køng 
   Der kan være tale om i hvert fald 2 døtre 
   1. Elisabet Sophia Falsen, f.9/2  1724, g. m 
      Pastor Anders Eilschou, Jordløse ,enke  
 
   2. Elisabeth Valentinsdatter Falsen, f.11/9 1721 
      Gift m. pastor Hans Jacobsen Hvalsøe, Køng 
       Problem. Da oplyses hendes forældre til 
              Valentin Falsen og Anna Vitusdatter Bering(t 
                   Afsnit forsættes 
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b) Kirstine Margrethe Scherff m 
Valentin Pedersen Falsen, nu hørkræmmer i København 
 Datter: Anne Marie Falsen,f. 1750 gift 2 gange 
            opkaldt efter hans 1. kone 

a) pastor Dorph Diedrichsen, Køng ca. 1773 
b) pastor Ivar Seidelin, Køng     ca. 1776 
 
 

Forudsætning 
At forpagter i Vigerslev Valentin Pedersen Falsen, gift med Anne 
Bering, er identisk med hørkræmmer Valentin Pedersen Falsen gift 
2. g. med Kirstine Margrethe Scherff med opkaldt datter Anne 
Marie, som så igen blev gift med 2 på hinanden følgende præster i 
Køng 
 
t)Problem 
Vitusdatter passer ikke ind i systemet. 

Kan være en regulær (skrivefejl) fejl 
 Men vi har: 
   Pastor Peder Bering har søn, Vitus Bering, der blev præst i  
   Rind-Herning. Han kan have haft datter Anna Vitusdatter  
                                                    Bering, 
   I så fald synes en sådan for ung til at kunne blive gift med  
   den omtalte Valentin Pedersen Falsen og bemærk:allerede at  
   have en datter, Elisabeth født 1721. 
       Jeg tror ikke på den ! Se også Note A Anna Bering. 
   Al logik tilsiger, at Valentin Pedersen Falsen blev gift med 
   pastor Peder Pederen Berings datter, Anna. 
 
Note A Anna Bering, datter af pastor Peder Bering 
                          Se også præst nr. 11 
 Problemet Anna Pedersdatter Bering 
Anna Bering var datter af pastor Peder Bering i Verninge-Køng og 
blev gift med forpagter Valentin Pedersen Falsen på Haugård i 
Vigerslev. Fra ægteskabet kender vi 2 døtre, hvoraf den ene giftes 
ind i samme slægt, nemlig med pastor Hans Jacobsen Hvalsøe i Køng 
    Her mangler vi data for Anna Berings død 
Vi genfinder Valentin Pedersen Falsen som hørkræmmer i København 
og nu gift med Kirstine Margrethe Scherff og med en datter Anne 
Marie Falsen, hvilket passer udmærket med et opkald efter hans 1. 
kone. 
Denne Anne Marie Falsen finder vi igen i Køng Præstegård, hvor hun 
bliver gift med 2 på hinanden følgende præster – nr.12 & 13 
Jeg har efter overvejelser og vurderinger valgt at ovennævnte 
Valentin Pedersen Falsen er en og samme person. 
Alene den lidt specielle navnesammensætning og udsagn om Anne 
Marie Falsens tilknytning til slægten på Fyn bekræfter. 
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Mere om Anna Pedersdatter Bering. 
Som forælder ved sin yngste datter er hun på et tidspunkt benævnt 
Anna Vitusdatter Bering. 
Dette kan være en decideret skrive- eller læsefejl – hvad jeg 
faktisk tror. 
Jeg har undersøgt om der kunne være andre Anna Vitusdatter Bering 
i ”Beringområdet” 
 
Jeg finder 2 muligheder: 
 

1. pastor Peder Pedersen Bering havde søn (bror til Anna) kal- 
det Vitus Pedersen Bering – blev præst i Rind-Herning  - 
teoretisk kunne han have haft datter Anna Vitusdatter 
Bering, men uden at kende data, forekommer hun for ung til 
at blive gift m. 
Valentin P. Falsen på Haugård i Vigerslev i 1720 

                  Jf. ovenstående synspunkt 
 

2. Jeg har set en Anna Vitusdatter Bering nævnt i Ollerup –  
Kender ikke eksakte data -  men – efter Wiberg findes der 
en pastor Vitus Jensen Bering i Ollerup – aldersmæssigt 
noget yngre end Peder Bering i Verninge. 
Han kunne have en datter Anna Vitusdatter Bering, men også 
hun ville være for ung til giftermål med Valentin Pedersen 
på Haugård i Vigerslev i 1720 
- - - - - - 
Med dette og alle de andre udsagn in mente betragter jeg 
derfor  navnet ”Vitusdatter” som fejlplaceret i forbindelse 
med datter Elisabeth Valentinsdatter Falsen i 1721 
 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
     Du bedst min tarv og trang, 
          O herre, kender, 
     tilmed er lykkens gang 
          i dine hænder, 
     og hvad mig tjener bedst i hver en måde 
          du det tilforn jo ser; 
          min sjæl, hvad vil du mer ? 
            lad g ud kun råde ! 
 
              1673  Thomas Hansen Kingo 1634-1703 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kilder: 
Adelsårbogen 
E. Bulow: Danske Gårde 
Kirkebøger: Køng, Verninge, Vigerslev og Jordløse 
Ft. 1787 Køng Præstegård 
Ingvard Rasmussen, Højbjerg: Registreringer om gårde i Køng 

 Hans Krog: Ambrosius Stub: Vestfyns Hjemstavnf 1990-1998 
 J. M. Riis: Gårde og Huse i Gummerup 
 

 Skifte efter Peder Pedersen Bering og Elisabeth 
 Sophia Samuelsdatter Biener findes i Provstearkiv 
 for Båg herred i pakke nr. 3 skifte nr. 22 
 fra 1737 
   Andre præsteskifter i samme område: 
     Jacob Jeppesen Bagger, d. 24/5 1669 og 
       hustru Anne Madsdatter – ej livsarvinger 
     Birgitte Pedersdatter Bering, d. 1765 
     Degn i Verninge: Arendt T Rauberg og hustru 
       Beate Bering  - ej finde familie 
 

Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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Jacob Hansen Sandvad 
 

10. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1727-1747 

 
Personalia  
Jacob Hansen Sandvad var f. 24/8 1687 i Sandager. Her var faderen 
Hans Sørensen, degn og gift m.Sisel Jacobsdatter Hvalsøe. 
Han skulle være halvbroder til Hans Sørensen, der i 1731 blev gift 
m. Anne Sophie Christophersdatter Stormgård i Køng, f. 1702, d. 
1769. ( se Skyttegården matr. 19 Køng)  
Jacob Sandvad var student fra Odense 1706, teologisk kandidat 1710 
og kapellan hos sognepræsten i Køng fra ca.1714. Senere sgnepræst 
samme sted fra 1727.   
Tilnavnet Sandvad er sikkert taget efter fødesognet Sandager.                                        
Han blev gift med Edel Marie Pedersdatter Bering,f.c. 1677 d. 26/3 
1738. Hun var datter af forgænger Peder Bering.  Vielse i Verninge                                                                                                  
4/11 1716 – med kgl. tilladelse uden trolovelse og lysning -
foretaget af magister Bloch. (var det den vordende bisp ?) 
Kender intet til evt. børn. (alder !) 
 
Jacob Sandvads mor, Sidsel Jacobsdatter Hvalsøe var uden tvivl i 
familie med præstefamilien Hvalsøe i Sandager. Herved var Jacob  
Hansen Sandvad også i familie med Hvalsøefamilien og dermed i 
familie med sin efterfølger, Hans Jacobsen Hvalsøe, i præst-
embedet i Køng. 
    - - - - - - 
Jeg har søgt at rede disse lidt indviklede familieforhold ud, da 
det foruden ovennævnte også rækker tilbage til Bering-familien og 
frem til efterfølgende præster, som præst nr. 13 Iver Seidelin. 
Den inddrager også Falsen-familien. 
Jeg kan allerede her røbe, at efter denne udredning skulle 
Hans Jacobsens Hvalsøe, præst i Køng 1747-1772 være fættersøn af 
Jacob Hansen Sandvad, præst i Køng 1727-1747 
Se note H nederst/nedenstående. 
   - - - - - - 
Vi oplever her noget mærkelig: 
Jacob Hansen Sandvad synes efter alle foreliggende oplysninger, at 
være fratrådt sit embede i 1747 – altså ca. 8 år før sin død i 
1755. Jeg har ikke kunnet finde nogen forklaring. Han var ganske 
vist nogle år i forvejen blevet enkemand, men han var ikke særlig 
gammel. 



Fil:10-Jacob Hansen-Sandvad-1728-1747         side 2 af 10 
 
 
Han er begravet fra Køng, så han må have haft et aftægtslignende 
ophold i præstegården. Efterfølgeren Hans Jacobsen Hvalsøe blev 
først gift i 1754, men der var kvindelige medlemmer af 
Beringfamilien med ophold i præstegården, så de kunne nok styre 
husholdningen. 
- - - - - 
Pastor Sandvad skriver om sin hustru: 
”Tirsdag efter Dom. Palm. Tirsdag efter palmesøndad den 1 /4 1738  
blev min allerkæreste hulsalige hustru, Edel Marie Bering, som 
døde 26. marts kl. o1.30 begravet i Køng Kirke i hendes alders 61. 
år.” 
Køng Kirkebog oplyser om Jacob Sandvad:  
        Må være skrevet af efterfølger, Hans Jacobsen Hvalsøe 
”Søndag den 11. juli 1755 blev stedets sognepræst – i live velærværdige og 
højlærde, nu salig Hr. Jacob Sandvad – begravet i sin alders 66. år mindre end 7 
uger. Han havde været en tro og årvågen tjener over Guds Menighed i 40 år og af 
samme de første 13 år tillige med sin elskelige svigerfar, magister Peder 
Bering, idet han var medtjener i ordet hos denne i Verninge menighed. 
Efter bemeldte svigerfars død blev han sogenpræst alene for Køng Menighed.”        
 
 

Konfirmationens indførelse 
Vi bemærker, at kong Christian d. 6. i forbindelse med 200 års 
jubilæet for reformationens indførelse indførte konfirmationen 
i de kirkelige handlinger. 
De betød, at de unge mennesker selv skulle bekræfte deres dåb og 
indførelse i den kristne menighed. 
Såvidt vides blev ordningen – selvom der skulle en konfirmations- 
forberedende undervisning til – bredt accepteret. Konfimationsal-
deren her fra starten var væsentlig højere end i dag. Den 
nuværende 14 års alder hænger sammen med den syvårige skolegangs 
indførelse i 1814. 
For god ordens skyld skal anføres, at kongen ved samme lejlighed 
påbød, at flest mulige kom i skole og dermed hæve det almindelige 
videnniveau. Noget der allerede var påbegyndt, da Frederik d. 4 i 
1722 oprettede sine ca. 200 såkaldte rytterskoler, bl. a. i 
Verninge. 
   Se evt. under degne i den alm. del.  
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Præstegårdens bygninger 
Jacob Sandvad oplyser, at han har forbedret/ renoveret Ladegården 
og i afvigte år bygget et nyt stuehus – alt sammen til stor 
bekostning. 
Dette er nok sket i årene før 1728, idet pastor Sandvad dette år 
får tinglyst et lån hos Den Christelige Enkekasse i Fyns Stift på 
100 Rd. til 5 % p.a. mod sikkerhed i præstegårdens bygninger. Han 
afgiver ved samme lejlighed erklæring om, at disse bygninger ikke 
i forvejen er behæftede. 
Tinglyst 18 febr. 1728. 
 

Den 2. jan. 1730 gik der af uforklarlige grunde ild i bygningerne.  
Alle bygninger blev lagt i aske sammen med nogle af hestene 
(bæsterne) og kvæg samt indbo, bøger og møbler. 
Vi kan forestille os frostvejr, så al slukning har været umulig. 
Præsten beskriver det sådan: (let tilrettet) 
” 2. jan. 1730 behagede det Gud at prøve mig og mit fattige Hus 
med den ulykkelige og bedrøvelige ildebrand som begyndte i vort 
hus ved 11 tiden on formiddagen. Hvoraf den ellers kom, er (kun) 
den alvidende Gud allerbedst bekendt. Præstegårdens bygning(er), 
hvoraf jeg mestendels i min tid havde renoveret Ladegården. Så og 
sidste afvigte sommer opbygget et nyt stuehus. Alt sammen til stor 
bekostning. 
Alt blev lagt i aske tilligemed de fleste bæster(heste), kvæg, 
møbler og bøger.” 
Præsten skriver videre: ” Vor patronesse fru Anna Babara Sophia 
Carisius til Søholm tog mig og min hustru op til sig og beviste os 
dermed meget stor Godhed og bar som moderlig omsorg for os. Hun, 
andre og os selv hjalp ved præstegårdens opbyggelse.  Gud derfor 
lønne og velsigne hende. Herren glæder os efter de dage, han har 
plaget os. Amen.”                     
- - - - - 
Vi kan notere os flere ting efter dette: 
1. Forsikringer kendte man ikke. 
2. I princippet hæfter præsten for gårdens bygning. Derfor har han 
   måttet låne penge til genopførelse, idet også hans svigermor,  
   den gamle enkepastorinde, Elisabeth Sophia Biener måtte låne 
   penge til sin svigersøn. 
   Den nyopførte præstegård holdt frem til 1894        
3 Vi kender nu pludselig 4 præstegårde: 
   1 før ca. 1728 – nedbrudt før 1728 
   1 nyopfort ca 1728 brændt 1730     
   1 nyopført efter 1730  -   holdt til 1894       
   1 nyopført ca. 1894  -  står i dag 2012 
 

bemærk: alle bøgerne brændte. Her imellem kunne have været en gl.  
   kirkebog. Heri er måske også en forklaring på, at pastor Sand- 
   vad foretog en afskrift fra Verninge for årene 1687-1727 
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Præstegården jorder 
Spørgsmålet om manglende græsningret for præstegårdens heste og 
køer bliver åbenbart ved med at spøge: 
Der er åbenbart kommen et påbud om græsning til Rytteriets heste. 
Præsten har åbenbart vægret sig overfor denne (nye) forpligelse 
med begrundelse, at han ikke havde egentlige græsningsarealer. 
Flere vidner bekræftede, at præsten ikke havde engbund/græsnings-
arealer. Afgørelsen er ikke klar for mig, men med tingsvidne på 
ikke at have græsningsarealer er præsten nok sluppet for 
Rytteriets heste. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Slægtsmæssige relationer  -  Note H 

Hvalsøefamilien 
Alting tyder på, at Hvalsøefamilien har været – og måske stadig er 
– stor. Det er nok også en familie, der har været præget af embed-
standen – særlig præster. Måske findes slægten beskrevet, men jeg 
har blot ikke kunnet finde den. 
Hvalsøe navnet kunne tyde på relationer til stedsbetegnelsen 
Hvalsø på Sjælland, idet det jo ofte var sådan, at ”studerede” 
personer enten latineserede deres navne eller tog navn efter et 
fødested. 
Det skal pointeres, at det har været meget besværlig både at fin- 
de, læse og fortolke de gamle papirer. 
 
Som tidligere anført er der nogle slægtsmæssige relationer mellem 
præsterne nr. 9, 10, 11, 12 og 13. Her særlig mellem nr. 10 og 11 
nemlig Jacob Hansen Sandvad og hans efterfølger Hans Jacobsen 
Hvalsøe. 
Det drejer sig om 
  (9.Bering) – 10.Jacob Hansen Sandvad, 11.Hans Jacobsen  
   Hvalsøe, (12. Niels Dorf G. Diderichsen og 13. Iver  
   Seidelin) 
 

      Note H gentages / eller med henvisning hos ”omgivende” 
      Præster nr. 9-13 

- o – o – o – o – o – o - 
 
Jeg har prøvet med de værende oplysninger at opstille forskellige 
slægtsmodeller. Jeg har kasseret flere og endt med nedenstående 
mulighed, hvor alle kendte oplysninger passer sammen. 
En præstetavle, som desværre ikke findes fra Sandager-Holevad, 
ville yderligere styrke sikkerheden. 
 

Familieoversigten er 
formet som en grov oversigt med 

masser af specificerende fodnoter *) & +) 
 
Det starter med en for mig gammel og ukendt Jacob Hvalsøe med 2 
kendte børn: Hans & Sidsel 
Gamle Hvalsøe ses ikke i Sandager eller Barløse. Jeg har heller 
ikke fundet et skifte efter ham i Båg herred. 
Det ville have været rart med patronymnavnet. 
Alt andet lige må den første præst Hans Hvalsøe i Sandager være 
kommen udefra. 
           forsættes: 
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Hans ? Hvalsøe                      havde søster 
 Kender ej data, men                kender ej hds. data 
præst i Sandager i 1685           Sidsel Jacobsdatter Hvalsøe 
jvf. kirkebogs start             gift 2 gange  
sikkert gift m                    ej fundet skifter 
Ingeborg Margrethe                1)degnen Hans Sørensen,Sandager. 
 Kender 2 børn: 

a) Anna Catrine Hvalsøe            : 
nok gift m præst i Tande-       : 
rup, Michel NN                  : 

b) Jacob Hansen Hvalsøe             : 
Se næste linie                  : 
: 

 søn:                              søn:  
 Jacob Hansen Hvalsøe(* & (++       Jacob Hansen Sandvad,f. 1687  
 g. Elisabeth Olufsdatter Bang     d. 1755, g. Edel Marie Bering 
   kender ej f. men d. 1778(+               f. c. 1677  d.1738 
 præst i Sandager 1716             præst i Køng 1714/1727-1747   
   jf. søns fødsel                     dør først 11/7 1755 
  Jacob Hansen Hvalsøe synes           kender ej forklaring 
  at have haft 7. børn, bl.a.: (*     ej børn 
     sagt på anden måde: sønnen 
     Hans Jacobsen Hvalsøe hav- 
     6 søskende.(* 
søn:                                
Hans Jacobsen Hvalsøe             - - - - - - - - 
f. 17/12 1716 (** d. 16/5 1772    2). Søren  NN 
                        55 år         kender ej data 
g. 27/6 1754  Elisabeth                     kender ej datoer 
Valentinsdatter Falsen(***         søn: 
f. 11/9 1721,d. 14/1 1772          Hans Sørensen, g. 4/2 1731 
præst i Køng 1747-1772             Anne Sofie Christophersdat- 
børn:   kender 6 mærket A-F           ter fra Storgård i Køng – 
        efterstående                  f. 18/2 1702, d. 1769 
    alle døbt af provst Seidelin      han opkaldt efter 1. mand  
    i Gamtofte                          kender ej videre skæbne 
     
     
                                       o o o o o slut o o o o o 
 
          Hvalsøe ses stavet både Hvalsø og Hvalsøe – 
          Jeg bruger konsekvent Hvalsøe ! 
 

    de 6 børn: 
    se næste side 
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   6 børn: 
 

  A.Jacob Hansen Hvalsøe, døbt 27/6 1755, Margrethe de Falsen,Søbo 
           var gudmor(****, (++ & (* – søster Ingeborg gik med -  
           faddere: faders brødre Oluf og Jens samt fætter Hans  
           Pedersen fra Akkerup 
           Ved faderens død 1772 studerede Jacob ved Københavns  
           Universtet - derefter kaldet til sognepræst  i Thorsted  
           - må være Thorstrup i Ribe Stift 
           Død i Barløse 1788 – se særlig note J 
           Historien er lidt omfattende ! 
 
  B.Anna Hansdatter Hvalsøe,d. 29/10 1756 , opkaldt efter mormor/  
          moster. Det må være mormor, afdøde Anna Bering.  
          Faddere: madame Falemkamp, far brødre Oluf og Michel 
          samt hr. Bøtcher,Akkerup. 
          Anna blev gift med faders efterfølger 
             Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen – se præst nr. 12 
             Anna døde 1773 – Niels døde 1774 – se præst nr. 12 
                    

  C.Valentin Hansen Hvalsøe,døbt 2/1  1758 
          Ej oplysninger om faddere 
               Studere i Odense i 1778 (++ 
            Kender ej videre skæbne 
 

  D.Elisabeth Marie Hvalsøe, døbt 13/7 1759, opkaldt e. farmor,  
          som bar,  Oluf  Hvalsøes kone – uden navn - var hos. 
          Øvrige faddere: 
          farbror Jens i Sandager, Peder Hartvigsen, ? Mølle, 
          og Hans Lund, Akkerup. 
              Pastor Seidelin i Køng var værge i 1778 (++ 
           Elisabeth Marie opholdt sig i Køng Præstegård 
           v. Ft. 1787 – se 13. præst Seidelin 
           oplyst som præstekonen, Anne Marie Falsens søsterdatter 
           død 1787 ?? 
    

  E.Birgitte/Birthe Sophie Hvalsøe, døbt 13/2 1762 
          Faddere: moster Elisabeth Sophie Falsen,degnekone mada-  
                   me Heilig og tjenestekarl i præstegården Chr.  
                   Clausen 
          Præsten i Flemløse blev værge (++ 
          Blev gift Wamberg 
 

  F.Margrethe Marie Hvalsøe, dbt. 16/1 1764          
           Faddere ej oplyst 
           Præsten i Flemløse blev værge (++ 
             Blev gift 20/4 1785 i Barløse hos sin bror Oluf med  
           Hans Jørgen Ammentorp, præst i V. Åby & Aastrup 
 

= = = = = = = = = = =  



Fil:10-Jacob Hansen-Sandvad-1728-1747         side 8 af 10 
 

Bemærkninger til note H: 
 
*) præsten/faderen Jacob Hansen  
   Hvalsøe i Sandager skriver 
   i Kirkebog: min første søn, Hans 
   f. & hj. dbt. 17. s. e. Tr. 1716 
   Er også blevet udlagt/læst som 
   17/12 1710. ! 
   - - - - - - 
**)Hans Jacobsen Hvalsø synes af have haft 6 søskende 
   født efter 1716 - Kendt fra vielser og barnedåb 
   samt jf. skifter , bl.a. efter moder i 1778(+ 
      Her nævnes de 6 – (foruden Hans er nr. 1). 
          Jeg har ikke opslået/ ej fundet alle deres data 
     
    2.Oluf Jacobsens Hvalsøe – f. 14/7 1718, dbt.26/7 1718.  
                    Opkaldt efter morfar - må være død før 1721 
                 Faddere: pastor Michel ? i Tanderup og hans 
                          kone /nok faster Anna Catrine Hvalsøe 
 
                          helt sikker på, at der var 2 Oluf           
                          fødsels- og dødsoplysninger når ikke 
                          sammen - selv med god vilje sammen. 
                  
    3.Oluf Jacobsen Hvalsøe, f. 1721, bg. 12/4 1793, 72 år 
             Oluf blev sognepræst i Barløse, 1755-1793, d. c. 1793 
                Gift sandsynligvis med forgængers  
                Enke, jf. Ft. 1787: 
                 Margrethe Elisabeth Landt,f.c.1728 d. 1788 
                 hds. 2. ægteskab 
                       tvivl om børn ! ej nævnt Ft. 1787 
                 Denne Oluf synes at skulle have bistået alle fa- 
                 miliemedlemmer i vanskelige situationer. 
 
    4.Jens Jacobsen Hvalsøe – ej finde Båg h.Ft.1787,bg.20/4  1787 
                i Barløse af pastor Lacopiddan fra Kirke Søby. 
                Ej fundet fødsels- eller dåbsdato. 
                Optræder som fadder ved 2 af bror Hans’s 
                børn som bror Jens fra Sandager.                                        
                Jeg antog i første omgang, at han havde efterfulgt  
                fader som præst i Sandager. 
                Dette kan ikke passe. Ved Ft.1.juli 1787 
                er der en ældre pastor Peder Terpager på 55 år i  
                                      Sandager - f. 1732 
                Antager at Jens har været handicappet/retarderet  
                Med bopæl evt. i Sandager præstegård og derfra 
                støttet af bror Oluf i Barløse. 
                                forsættes næste side 
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                  Skifte 1787 pakke 1 i provstearkivet. 
                  Her findes testamente  1787 
                  Ej kone el. børn ! 
                  Bror Ole og afdøde bror Hans’s 3 lev. børn er 
                                                arvinger 
                          mon øvrige 3 er døde på det tidspunkt ? 
 
    5.Michael Hvalsøe – måske døbt 1722 - nok præst i Fåborg 
                Har ej kunnet finde flere data 
 
    6.Ingeborg Nargrethe Jacobsdatter Hvalsøe, dbt. 1/1 1720 
             opkaldt efter sin farmor, som bar hende til dåb. 
                    - - - - - - 

             gik sammen m gudmor v. dåb af bror- 
             søn Jacobs dåb i 1755 
                gudmor for Jacob var Margrethe Falsen, Søbo(**** 
                Ingeborg Margrete forblev nok ugift – død c.1780 –  
                Skifte 1780 efter jomfru Ingeborg Hvalsøe   
 
    7.Birte Christense Jacobsdatter Hvalsøe,f. 2/5, dbt. 13/6 1726 
                      Præstens mor var gudmor. 
                      - må være død i ung alder. 
   
***)se Falsen familien – under 9. præst Peder Bering 
    vielsen  blev foretaget af Hans Jacobsen Hvalsøes bror, 
    Oluf Hvalsøe, præst i Barløse, men i Køng Kirke - 
    ses i Køng kirkebog. 
 

****)nævnt i kirkebog som søster, Margrethe Falsen, til Søbo – 
     hvis Falsen er rigtig er hun ej søster. 
     Der var en Margrethe Falsen på Søbo på dette tidspunkt 
       Der må være tale om 2 personer, nemlig Margrethe Fal- 
       sen på Søbo som gudmor og barnet Jacobs moster Inge- 
       borg Margrethe, som gik hos (huemor). 
 
 
 +) skifte 1778 efter Elisabeth Marie Olufsdatter Bang Hvalsøe -     
    findes i Båg herreds provstearkiv skifter - pakke 7 
    der synes at være testamente fra 1768 el 1772 
    arvinger: 4 børn & Hans’s børn. – se ovenst. (* 
    det var et kæmpeskifte. 
    Hendes forældre – flere mulighder: 
      Antog i første omgang, at der var en forbindelse til de 
      to værende ”Banger” i Barløse, men der kan ikke opstil- 
      les en passende forbindelse. 
         Set præstetavle fra Barløse kirke. 
    DERFOR – jeg kender ej til forældre 
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++) jf. skiftet efter farmor Elisabeth Marie Bang Hvalsøe, d.1778 
    Desværre ved jeg ikke, hvornår Elisabeth Marie Bang Hvalsøes  
    mand, Jacob Hansen Hvalsøe, døde. Har ikke kunnet finde et  
    skifte efter ham. 
    Efter omstændigheder, jf. +) kan jeg forestille mig, at hun  
    har siddet i uskiftet bo – lavet testamente. 
    Dertil har hun haft sine 2 ugifte børn: Jens og Ingeborg Mar-  
    grethe hos sig. Har disse 3 haft et aftægtsforhold på præste- 
    gården i Sandager, jf. regler og praksis om enker og uforsør- 
    gede børn ?  Jens bg. 20/4 1787 og Ingeborg Margrethe 1780 
 
 
 

o o o o o o o o o o 
 

Der findes ej præstetavler i Sandager og Holevad kirker 
 
Mine registreringer fra Sandager 
Hans (Jacobsen ?) Hvalsøe 1685 til ca. 1716 
   Nævnt v. kirkebogs start 
 søn : 
Jacob  Hansen Hvalsøe  ca.1716 til   ?? 
Peder Terpager, nævnt  FT.1787 
 
 
Barløse – delafskrift fra præstetavle 
Hans Christensen Bang     1675-1693 
Jacob Clausen Longelsøe   1693-1735 
Sten Holger Hansen Bang   1735-1748 
Jacob Rasmussen Basbult   1748-1755 
Oluf Jacobsen Hvalsøe     1755-1793 
  nok gift m. forgængers enke 
Ibicus Frederik Vilhelm 
   Hannibal Måløe         1793-1814 
 
    
O-O-O–O-O-O-O-O-O-O 
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Hans Jacobsen Hvalsøe 
 

11. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1747- 1772 

 
Personalia  
     Indledningsvis – så er der lidt indviklede 
               familieforhold – herom henvises til  
     Note  H   Sandvad, Hvalsøe, Bering, Seidelin m. fl. 
     Note  F   Falsen-familien 
     Note  J   Jacob Hansen Hvalsøe, jun. f.1755, d. 1787 
 
                   Hvalsøe ses stavet enten Hvalsø eller Hvalsøe 
                - jeg bruger konsekvent Hvalsøe ! 
     Læs blot det øvrige først 
Hans Jacobsen Hvalsøe  er født 17/12 1716 i Sandager som søn af 
derværende præst i Sandager-Holevad, Jacob Hansen Hvalsøe og 
hustru Elisabeth Olufsdatter Bang. Død i Køng 16/5 1772 
Navnet Hvalsøe kan stamme fra lokalitet på Sjælland. 
Hans Jacobsen Hvalsøe blev student fra Odense i 1736, teologisk 
kandidat i 1741 og endelig sognepræst i Køng i 1747. 
Jeg har bemærket flere præster v. navn Hvalsøe på Fyn. 
Der er givetvis en stor familie, og måske er den kortlagt og 
beskrevet. Jeg har blot ikke kunnet finde den. 
- - - - - - 
Hans Jacobsen Hvalsøe kan tidsmæssigt og teoretisk have været gift 
2 gange: I & II, men jeg tror det ikke 
I  Vi kender ikke noget til 1. gang, men i så fald nok mellem   

     ( 1741) 1747 og 1754. Har f.x. ikke fundet nødvendige data  
               eller børn – endsige skifte. 

    jeg tror det faktisk ikke 
 
II. Hans Jacobsen Hvalsøe blev gift 27/7 1754 Elisabeth 
Valentinsdatter Falsen. Vielsen blev foretaget af Hans Jacobsen  
Hvalsøes bror, Oluf Jacobsen Hvalsøe, præst i Barløse og foregik i 
Køng Kirke. 
Hun døbt 11/9 1721 i Vigerslev, d. 14/1 1772 i Køng 
Hendes forældre er oplyst som Valentin Falsen, forpagter på 
Haugård (antagelig i Vigerslev sogn på Fyn) og hustru Anna  
Bering.                      Se evt. note F 
- - - - - -  
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Børn i ægtskabet Hans Jacobsen Hvalsøe og Elisabeth Valentins-
datter Falsen  
  Der er om alt 6: 2 sønner og 4 døtre,  
               Mærket A-F    -    se i øvrigt Note H 
               Alle børn døbt af provst Seidelin i Gamtofte 
 
 

  A.Jacob Hvalsøe, døbt 27/6 1755,  Margrethe de Falsen fra Søbo 
           var gudmor – søster Ingeborg gik med - faddere: mine 
           brødre Oluf og  Jens samt fætter Hans Pedersen fra 
           Akkerup 
           Ved faderens død 1772 studerede han ved Københavns  
           Universtet derefter sognepræst  i Thorsted – må være  
           Thorstrup i Ribe Stift 
           Død i Barløse 1788 – se note J 
                 

  B.Anna Hansdatter Hvalsøe,d. 29/10 1756 , opkaldt efter mormor/  
          moster. Det må være mormor, afdøde Anna Bering.  
          Faddere: madame Falemkamp, mine brødre Oluf og Michel 
          samt hr. Bøtcher,Akkerup. 
          Anna blev gift med faders efterfølger 
             Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen  

– se præst nr. 12 
 

  C.Valentin ,døbt 2/1  1758 
         Ingen oplysninger om faddere eller videre skæbne 
 

  D.Elisabeth Marie Hvalsøe, døbt 13/7 1759, opholder sig i Køng  
          Præstegård v. Ft. 1787 
          oplyst som præstekonen,Anne Marie Falsens søsterdatter 
          Pastor Seidelin nok Gamtofte blev værge (++ 
          kender ej videre skæbne 
 
  E.Birgitte/Birthe Sophie Hvalsøe, døbt 13/2 1762 
          Faddere: moster Elisabeth Sophie Falsen,degnekone mada-  
                   me Heilig og tjenestekarl i præstegården Chr.  
                   Clausen 
          Præsten i Flemløse blev værge (++ 
          Blev gift Wamberg 
 
  F.Margrethe Marie Hvalsøe, døbt 16/1 1764  
           Faddere måske Ivar Seidelin 
           Præsten i Flemløse blev værge (++ 
             Blev gift 20/4 1785 i Barløse hos sin bror Oluf Hvalsøe  
           med Hans Jørgen Ammentorp, præst i V. Åby & Aastrup 
                                               
 
- - - - - - - - 
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Hans Jacobsen Hvalsø synes af have haft 6 søskende  
   i Sandager.  - Kendt fra vielser og barnedåb: 
        se mere under note H 
    Oluf Jacobsen Hvalsøe, f. 24/7 1718  - må være død 
 
    Oluf/Ole Jacobsen Hvalsøe -    f. 1721 - viede sin bror Hans 
                    Oluf sognepræst i Barløse,1755-1793,d. 1793 
 
    Ingeborg  Margrethe(* Jacobsdatter Hvalsøe – gik sammen med 
                 gudmor Margrethe Falsen v. dåb af brorsøn,Jacob 
                 dbt. 1/1 1720, d. c. 1780 
 
    Jens Jacobsen Hvalsøe – se mere om Jens under note H   
                     Skifte findes m. testamente  1787 
                            Ej kone el. børn ! 
                     Bror Ole og bror Hans’s 3 lev. børn er 
                     arvinger - mon øvrige 3 er døde ? 
 
    Michael Hvalsøe   sikkert præst i Fåborg 
 
    Birte Christense Jacobsdatter Hvalsøe, f. 22/5 1726 
                           må være død som barn / ung. 
- - - - - - 
 

Hans Jacobsen Hvalsøe døde 16. maj 1772, 55 år og blev 
indsat/begravet i                                                                   
Køng Kirke den 22. maj 1772 
Han har sikkert været syg det sidste halvår før sin død, da 
der mangler indførelse i kirkebog  fra nov. til maj. 
hans hustru 
Elisabeth Valentinsdatter Falsen, døbt 11/9 1721 
død/begr. 14/1 1772 Køng 
Der var et kæmpeskifte. 
- - - - - - 
Der er ganske sikkert nogle familierelationer mellem de to på 
hinanden i Køng følgende præster, nemlig Jacob Hansen Sandvad og 
Hans Jacobsen Hvalsøe. 
Med de foreliggende oplysninger har jeg prøvet at konstruere for-
skellige muligheder, som en efter en er blevet kasseret. 
Den sidste konstruktion tror jeg på, idet alle oplysner kan indgå 
i den. Den er oplyst under nedenstående Note H 
 
Tillige er medtaget nedenstående: 

 Note F Falsen familien   og  Note A Anna Bering 
 Note J Jacob Hansen Hvalsøe, jun. 
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Præstegerning 
Vi ved ikke hvad,Hans Jacobsen Hvalsøe lavede fra sin eksamen i 
1741 til han blev præst i Køng i 1747. Ofte var en ung cand. teol. 
f. x. huslærer i en periode. 
Der har givetvis været et godt bekendtskab mellem præstefolkene i 
Køng og Sandager. 
Så oplever vi noget mærkelig:  
Præsten Jacob Hansen Sandvad i Køng opgiver åbenbart sit embede i 
1747, idet han først dør i 1755 i Køng. 
Vi kender ikke årsagen. Han var ikke så gammel, men han kan have 
været syg og har åbenbart fået en slags aftægt i præstegården 
 
Vi kender ikke til egentlige sager i forbindelse med Hans Jacobsen 
Hvalsøe.  
Han er involveret i nogle hushandler i Køng Gummerup med gamle 
Pastor Berings datter, Birgitte, f. 1699, d. 21/6 1765 
  Se evt. under præst nr. 9 
 

O-O-O–O-O-O-O-O-O-O 
 
    Sorrig og glæde de vandre til hobe, 
    lykke, ulykke de gange på rad, 
    medgang og modgang hinanden tilråbe, 
    solskin og skyer de følges og ad. 
     Jorderigs guld 
     er prægtig muld 
    Himlen er ene salighed fuld. 
 
        Konger og scepter i demantspil lege, 
        leg er dog ikke den kongelige dragt. 
        Tusinder byrder i kronernes veje, 
        tusindfold omhu i scepterets magt. 
         Kongernes bo 
         er skøn uro. 
        Himlen alene gør salig og fro. 
 
    Lad da min lod og min lykke kun falde, 
    hvordan min Gud og min Herre han vil, 
    lad ikkun avind udøse sin galde, 
    lad kun og verden fulddrive sit spil ! 
     Sorrig skal dø, 
     lystigheds frø 
    blomstre på himle-lyksaligheds ø ! 
 
         1681 Thomas Hansen Kingo  1634- 1703 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Slægtsmæssige relationer  -  Note H  
                                  incl. note J 

Hvalsøefamilien 
 
Alting tyder på, at Hvalsøefamilien har været – og måske stadig er 
– stor. Det er nok også en familie, der været præget af embed-
standen – særlig præster. Måske findes slægten beskrevet, men jeg 
har blot ikke kunnet finde den. 
Hvalsøe navnet kunne tyde på relationer til stedsbetegnelsen 
Hvalsø på Sjælland, idet det jo ofte var sådan, at ”studerede” 
personer enten latineserede deres navne eller tog navn efter et 
fødested. 
Det skal pointeres, at det har været meget besværlig både at fin- 
De, læse og fortolke de gamle papirer. 
 
Som tidligere anført er der nogle slægtsmæssige relationer mellem 
præsterne nr. 9, 10, 11, 12 og 13. Her særlig mellem nr. 10 og 11 
nemlig Jacob Hansen Sandvad og hans efterfølger Hans Jacobsen 
Hvalsøe. 
Det drejer sig om 
  (9.Bering) – 10.Jacob Hansen Sandvad, 11.Hans Jacobsen  
   Hvalsøe, (12. Niels Dorf G. Diderichsen og 13. Iver  
   Seidelin) 
 

      Note H gentages / eller med henvisning hos ”omgivende” 
      Præster nr. 9-13 

- o – o – o – o – o – 
 

Jeg har prøvet med de værende oplysninger at opstille forskellige 
slægtsmodeller. Jeg har kasseret flere og endt med nedenstående 
mulighed, hvor alle kendte oplysninger passer sammen. 
En præstetavle, som desværre ikke findes fra Sandager-Holevad, 
ville yderligere styrke sikkerheden. 
 

Familieoversigten er 
formet som en grov oversigt med 

masser af specificerende fodnoter *) & +) 
 
Det starter med en for mig gammel og ukendt Jacob Hvalsøe med 2 
kendte børn: Hans & Sidsel 
Gamle Hvalsøe ses ikke i Sandager eller Barløse. Jeg har heller 
ikke fundet et skifte efter ham i Båg herred. 
Det ville have været rart med patronymnavnet. 
Alt andet lige må den første præst Hans Hvalsøe i Sandager være 
kommen udefra. 
           forsættes: 
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Hans ? Hvalsøe                      havde søster 
 Kender ej data, men                kender ej hds. data 
præst i Sandager i 1685           Sidsel Jacobsdatter Hvalsøe 
jvf. kirkebogs start             gift 2 gange  
sikkert gift m                    ej fundet skifter 
Ingeborg Margrethe                1)degnen Hans Sørensen,Sandager. 
 Kender 2 børn: 

c) Anna Catrine Hvalsøe            : 
nok gift m præst i Tande-       : 
rup, Michel NN                  : 

d) Jacob Hansen Hvalsøe            : 
Se næste linie                  : 
: 

 søn:                              søn:  
 Jacob Hansen Hvalsøe(* & (++       Jacob Hansen Sandvad,f. 1687  
 g. Elisabeth Olufsdatter Bang     d. 1755, g. Edel Marie Bering 
   kender ej f. men d. 1778(+               f. c. 1677  d.1738 
 præst i Sandager 1716             præst i Køng 1714/1727-1747   
   jf. søns fødsel                     dør først 11/7 1755 
  Jacob Hansen Hvalsøe synes           kender ej forklaring 
  at have haft 7. børn, bl.a.: (*     ej børn 
     sagt på anden måde: sønnen 
     Hans Jacobsen Hvalsøe hav- 
     6 søskende.(* 
søn:                                
Hans Jacobsen Hvalsøe             - - - - - - - - 
f. 17/12 1716 (** d. 16/5 1772    2). Søren  NN 
                        55 år         kender ej data 
g. 27/6 1754  Elisabeth                     kender ej datoer 
Valentinsdatter Falsen(***         søn: 
f. 11/9 1721,d. 14/1 1772          Hans Sørensen, g. 4/2 1731 
præst i Køng 1747-1772             Anne Sofie Christophersdat- 
børn:   kender 6 mærket A-F           ter fra Storgård i Køng – 
        efterstående                  f. 18/2 1702, d. 1769 
    alle døbt af provst Seidelin      han opkaldt efter 1. mand  
    i Gamtofte                          kender ej videre skæbne 
     
     
                                       o o o o o slut o o o o o 
 

    de 6 børn: 
    se næste side 
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   6 børn: 
  A.Jacob Hansen Hvalsøe, døbt 27/6 1755, Margrethe de Falsen,Søbo 
           var gudmor(****, (++ & (* – søster Ingeborg gik med -  
           faddere: faders brødre Oluf og Jens samt fætter Hans  
           Pedersen fra Akkerup 
           Ved faderens død 1772 studerede Jacob ved Københavns  
           Universtet - derefter kaldet til sognepræst  i Thorsted  
           - må være Thorstrup i Ribe Stift 
           Død i Barløse 1788 – se særlig note J 
           Historien er lidt omfattende ! 
 
  B.Anna Hansdatter Hvalsøe,d. 29/10 1756 , opkaldt efter mormor/  
          moster. Det må være mormor, afdøde Anna Bering.  
          Faddere: madame Falemkamp, mine brødre Oluf og Michel 
          samt hr. Bøtcher,Akkerup. 
          Anna blev gift med faders efterfølger 
             Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen – se præst nr. 12 
             Anna døde 1773 – Niels døde 1774 – se præst nr. 12 
                    

  C.Valentin Hansen Hvalsøe,døbt 2/1  1758 
          Ej oplysninger om faddere 
               Studere i Odense i 1778 (++ 
            Kender ej videre skæbne 
 
  D.Elisabeth Marie Hvalsøe, døbt 13/7 1759, opkaldt e. farmor,  
          som bar,  Oluf  Hvalsøes kone var hos. Øvrige faddere: 
          min bror Jens i Sandager, Peder Hartvigsen, ? Mølle, 
          og Hans Lund, Akkerup. 
              Pastor Seidelin i Køng var værge i 1778 (++ 
           Elisabeth Marie opholdt sig i Køng Præstegård 
           v. Ft. 1787 – se 13. præst Seidelin 
           oplyst som præstekonen, Anne Marie Falsens søsterdatter 
           død 1787 ?? 
    
  E.Birgitte/Birthe Sophie Hvalsøe, døbt 13/2 1762 
          Faddere: moster Elisabeth Sophie Falsen,degnekone mada-  
                   me Heilig og tjenestekarl i præstegården Chr.  
                   Clausen 
          Præsten i Flemløse blev værge (++ 
          Blev gift Wamberg 
 
  F.Margrethe Marie Hvalsøe, dbt. 16/1 1764          
           Faddere ej oplyst 
           Præsten i Flemløse blev værge (++ 
             Blev gift 20/4 1785 i Barløse hos sin bror Oluf med  
           Hans Jørgen Ammentorp, præst i V. Åby & Aastrup 
 

= = = = = = = = = = =  
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Bemærkninger til note H: 
 
*) præsten/faderen Jacob Hansen  
   Hvalsøe i Sandager skriver 
   i Kirkebog: min første søn, Hans 
   f. & hj. dbt. 17. s. e. Tr. 1716 
   Er også blevet udlagt/læst som 
   17/12 1716. ! 
   - - - - - - 
**)Hans Jacobsen Hvalsø synes af have haft 6 søskende 
   født efter 1716 - Kendt fra vielser og barnedåb 
   samt jf. skifter , bl.a. efter moder i 1778(+ 
      Her nævnes de 6 – (foruden Hans). Jeg har ikke opslået/  
                                        ej fundet alle deres data 
     
    Oluf Jacobsens Hvalsøe – f. 14/7 1718, dbt.26/7 1718.  
                    Opkaldt efter morfar - må være død før 1721 
                 Faddere: pastor Michel ? i Tanderup og hans 
                          kone /nok faster Anna Catrine Hvalsøe 
 
                          helt sikker på, at der var 2 Oluf           
                          fødsels- og dødsoplysninger når ikke 
                          sammen - selv med god vilje sammen. 
                  
    Oluf Jacobsen Hvalsøe, f. 1721, bg. 12/4 1793, 72 år 
             Oluf blev sognepræst i Barløse, 1755-1793, d. c. 1793 
                Gift sandsynligvis med forgængers  
                Enke, jf. Ft. 1787: 
                 Margrethe Elisabeth Landt,f.c.1728 d. 1788 
                 hds. 2. ægteskab 
                       tvivl om børn ! ej nævnt Ft. 1787 
                 Denne Oluf synes at skulle have bistået alle fa- 
                 miliemedlemmer i vanskelige situationer. 
 

    Jens Jacobsen Hvalsøe –  ej finde Båg h. Ft.1787,bg.20/4  1787 
                i Barløse af pastor Lacopiddan fra Kirke Søby. 
                Ej fundet fødsels- eller dåbsdato. 
                Optræder som fadder ved 2 af bror Hans’s 
                børn som bror Jens fra Sandager.                                        
                Jeg antog i første omgang, at han havde efterfulgt  
                fader som præst i Sandager. 
                Dette kan ikke passe. Ved Ft.1.juli 1787 
                er der en ældre pastor Peder Terpager på 55 år i  
                                      Sandager - f. 1732 
                Antager at Jens har været handicappet/retarderet  
                Med bopæl evt. i Sandager præstegård og derfra 
                støttet af bror Oluf i Barløse. 
                                forsættes næste side 
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                  Skifte 1787 pakke 1 i provstearkivet. 
                  Her findes testamente  1787 
                  Ej kone el. børn ! 
                  Bror Ole og afdøde bror Hans’s 3 lev. børn er 
                                                arvinger 
                          mon øvrige 3 er døde på det tidspunkt ? 
 
    Michael Hvalsøe – måske døbt 1722 - nok præst i Fåborg 
                Har ej kunnet finde flere data 
 
    Ingeborg Nargrethe Jacobsdatter Hvalsøe, dbt. 1/1 1720 
             opkaldt efter sin farmor, som bar hende til dåb. 
                    - - - - - - 

             gik sammen m gudmor v. dåb af bror- 
             søn Jacobs dåb i 1755 
                gudmor for Jacob var Margrethe Falsen, Søbo(**** 
                Ingeborg Margrete forblev nok ugift – død c.1780 –  
                Skifte 1780 efter jomfru Ingeborg Hvalsøe   
 
    Birte Christense Jacobsdatter Hvalsøe,f. 2/5, dbt. 13/6 1726 
                      Præstens mor var gudmor. 
                      - må være død i ung alder. 
   
***)se Falsen familien – under 9. præst Peder Bering 
    vielsen  blev foretaget af Hans Jacobsen Hvalsøes bror, 
    Oluf Hvalsøe, præst i Barløse, men i Køng Kirke - 
    ses i Køng kirkebog. 
 

****)nævnt i kirkebog som søster, Margrethe Falsen, til Søbo – 
     hvis Falsen er rigtig er hun ej søster. 
     Der var en Margrethe Falsen på Søbo på dette tidspunkt 
       Der må være tale om 2 personer, nemlig Margrethe Fal- 
       sen på Søbo som gudmor og barnet Jacobs moster Inge- 
       borg Margrethe, som gik hos (huemor). 
 
 
 +) skifte 1778 efter Elisabeth Marie Olufsdatter Bang Hvalsøe -     
    findes i Båg herreds provstearkiv skifter - pakke 7 
    der synes at være testamente fra 1768 el 1772 
    arvinger: 4 børn & Hans’s børn. – se ovenst. (* 
    det var et kæmpeskifte. 
    Hendes forældre – flere mulighder: 
      Antog i første omgang, at der var en forbindelse til de 
      to værende ”Banger” i Barløse, men der kan ikke opstil- 
      les en passende forbindelse. 
         Se præstetavle fra Barløse kirke. 
    DERFOR – jeg kender ej til forældre 
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++) jf. skiftet efter farmor Elisabeth Marie Bang Hvalsøe, d.1778 
    Desværre ved jeg ikke, hvornår Elisabeth Marie Bang Hvalsøes  
    mand, Jacob Hansen Hvalsøe, døde. Har ikke kunnet finde et  
    skifte efter ham. 
    Efter omstændigheder, jf. +) kan jeg forestille mig, at hun  
    har siddet i uskiftet bo – lavet testamente. 
    Dertil har hun haft sine 2 ugifte børn: Jens og Ingeborg Mar-  
    grethe hos sig. Har disse 3 haft et aftægtsforhold på præste- 
    gården i Sandager, jf. regler og praksis om enker og uforsør- 
    gede børn ?  Jens bg. 20/4 1787 og Ingeborg Margrethe 1780 
 
 
 

o o o o o o o o o o 
 

Der findes ej præstetavler i Sandager og Holevad kirker 
 
Mine registreringer fra Sandager 
Hans (Jacobsen ?) Hvalsøe 1685 til ca. 1716 
   Nævnt v. kirkebogs start 
 søn : 
Jacob  Hansen Hvalsøe  ca.1716 til   ?? 
Peder Terpager, nævnt  FT.1787 
 
 
Barløse – delafskrift fra præstetavle 
Hans Christensen Bang     1675-1693 
Jacob Clausen Longelsøe   1693-1735 
Sten Holger Hansen Bang   1735-1748 
Jacob Rasmussen Basbult   1748-1755 
Oluf Jacobsen Hvalsøe     1755-1793 
  nok gift m. forgængers enke 
Ibicus Frederik Vilhelm 
   Hannibal Måløe         1793-1814 
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Slægtsmæssige relationer  -  Note J 
Vedr. Jacob Hansen Hvalsøe, jun., f.1755 
Ældste barn / søn af pastor Hans Jacobsen Hvalsøe i Køng. 
Efter skiftet efter fader i 1772 studerede han på det tids- 
punkt i København. 
Efter faderens død har han sikkert haft et tæt forhold til sin 
farbror Oluf i Barløse og Seidelin-familien i Gamtofte, idet 
Seidelin sen. havde døbt ham. 
Han må være blevet cand. theol. og senere kaldet til sognepræst i  
Thorsted - må være Thorstrup – i Ribe stift. 
Mon han nåede at komme derover ? 
Jeg kan ikke finde ham ved Ft. 1787 i Thorstrup. 
 
Hvordan og hvorledes ved jeg ikke, men han optræder i Båg herreds 
prvstearkivs skifter. Efter papirerne giver han et arveafkald 
efter forældrene, idet farbror Oluf Hvalsøe i Barløse skal ”ordne 
noget”. 
Meget svært at læse og tolke ! 
Han har sikkert været ugift og uden børn. 
Der synes at være oprettet et testamente. Jeg må tolke det sådan, 
at hans søskende er indsat som arvinger i år 1787. 
Fik han ophold i Barløse ? – måske. Han dør af sygdom og bliver 
begravet i Barløse 18/9 1787 og benævnes som præstens brorsøn. 
Det anføres, at han var kaldet som præst til Thorsted sogn i Ribe 
Stift (nok Thorstrup). 
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Note F  Falsen-familien – se også præst nr. 9 
Falsen – Familien                        
 

Falsen familien er lidt svær at få hul på, idet der er en del løse 
ender, og vi er lidt tilbage i tiden. Imidlertid - ved at samle 
den viden, jeg har kunnet finde og bruge ”lidt logik” er 
nedenstående 
Familieoversigt stablet på benene. 
Evt. usikkerheder fremgår af teksten ! 
        2 eller flere børn ? 
Kendsgerninger 
Falle Pedersen f. i Veibøl v. Haderslev 
Købte Østrupgård v. Veksø i Københavns amt 1685 
Falle Pedersen døde 1702 og enken 
  Elisabeth Dalhuus  (lidt usikker på f. 1661, men d. 1725) 
  flyttede til København  
        

I ægteskabet var der flere børn 
 

Kender i hvert fald 2 børn mærket 1-2. 
     Sandsynligvis var der en tredje – nedenfor mærket 3 
 

2. Enevold Falsen, overtog Østrupgård – blev            
borgmester i København 
Udnævntes til Conferensråd og senere adlet  18/8 1758 
under navnet de Falsen. Han dør 1761, men havde  

         sandsynligvis søn, justitiarius E. de Falsen 
         1755-1808, g. Anna H. P. Mathiesen 1762-1811 boede 
         i København. 
         De havde søn Jørgen Conrad de Falsen, f. 19/8 1785 i 
         Kristiania – blev søofficer – senere admiral J. C. de  
         Falsen - bosatte sig i 1844 på Søbysøgård på Fyn.(* 
         J.C. de Falsen var gift 2 gange: 
            3/4  1811 Cecilie Cathrine Høyer (1784-1816) 
            9/11 1825 Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz 

(1799-1870) hofdame hos Fr.d.6.’s dronning  
Marie Sofie Frederikke 

         Han døde der 23/8 1849 og efterfulgtes samme år af 
         sønnen Enevold de Falsen. Efter hans død 1867 overgik 
         Søbysøgård til datteren, Malvina, der var gift m. Zytphen  
         Adeler på Adelersborg / Dragsholm. 
 

         Hun solgte i 1923 og efter flere ejerskifter og frastyk- 
         ning og blev Søbysøgård derefter Ungdomsfængsel. 
          Denne gren af de Falsen uddøde her. 
                  *) J.C. de Falsen solgte fæstegodset til 
                     sine bønder på favourabele vilkår. En af 
                     disse i Dømmestrup kaldte efter dette sin 
                     dette sin gård for ”Falsensgave”.  Ses endnu ! 
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3. Johan Eskild Falsen købte Søbo 1723 
Adlet de Falsen 18/8 1758 
Dør 1758 
 Gift 2 gange  
  a) 17/10 1725  Margrethe Maria  Frawn ?? 
      f. 1689, d. 1729  
      kender ej børn 
  b) 3/11 1730 Johanne Tommerup 
      f.1710, d. 1740 
                       
    havde datter Margrethe Maria, overtog Søbo, død 1895 
    hun var g. etatsråd C.L. Scherewien 
         kender intet til evt. børn 
    Søbo solgtes derfra 1795 
 
De 2 brødre havde meget begrænset efterslægt i Danmark, men 
flere var flyttet til Norge, hvor slægten kendes i dag, men 
man har undladt at bruge ”de” foran Falsen. De Falsen er udød 
i Danmark, jf. adelsårbogen. 
Altså 2 brødre blev adlet under navn de Falsen i 1758, men der 
kunne have været flere søskende, som ikke var blevet adlet. 
- - - - - - - - 

  3. Vi kender således 
Valentin Pedersen Falsen – kender desværre ej fødsels- og 
dødsdato. 
     Han kan være/ er nok bror til de 2 ovennævnte 
Han nævnes som forpagter på Haugård i Vigerslev sogn, Fyn 

    gift 2 gange a-b 
c) Anna Bering, f. c. 1698, d. 1736  - se evt. note A 

Præstedatter fra Køng-Verninge 
Gift 27/11 1720 nok i Verninge el. Køng 
   Der kan være tale om i hvert fald 2 døtre 
   1. Elisabet Sophia Falsen, f.9/2  1724, g. m 
      Pastor Anders Eilschou, Jordløse ,enke  
 
   2. Elisabeth Valentinsdatter Falsen, f.11/9 1721 
      Gift m. pastor Hans Jacobsen Hvalsøe, Køng 
       Problem. Da oplyses hendes forældre til 
              Valentin Falsen og Anna Vitusdatter Bering(t 
                   Afsnit forsættes 
 

d) Kirstine Margrethe Scherff m 
Valentin Pedersen Falsen, nu hørkræmmer i København 
 Datter: Anne Marie Falsen,f. 1750 gift 2 gange 
            opkaldt efter hans 1. kone 

c) pastor Dorph Diedrichsen, Køng ca. 1773 
d) pastor Ivar Seidelin, Køng     ca. 1776 
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Forudsætning 
At forpagter i Vigerslev Valentin Pedersen Falsen, gift med Anne 
Bering, er identisk med hørkræmmer Valentin Pedersen Falsen gift 
2. g. med Kirstine Margrethe Scherff med opkaldt datter Anne 
Marie, som så igen blev gift med 2 på hinanden følgende præster i 
Køng 
- - - - - - 
t)Problem  -  se  også note A 
Vitusdatter passer ikke ind i systemet. 

Kan være en regulær (skrivefejl) fejl 
 Men vi har: 
   Pastor Peder Bering har søn, Vitus Bering, der blev præst i  
   Rind-Herning. Han kan have haft datter Anna Vitusdatter  
                                                    Bering, 
   I så fald synes en sådan for ung til at kunne blive gift med  
   den omtalte Valentin Pedersen Falsen og bemærk:allerede at  
   have en datter, Elisabeth født 1721. 
       Jeg tror ikke på den ! 
   Al logik tilsiger, at Valentin Pedersen Falsen blev gift med 
   pastor Peder Pederen Berings datter, Anna. 

 
 
Kilder: 
Adelsårbogen 
E. Bulow: Danske Gårde 
Kirkebøger: Køng, Verninge, Vigerslev og Jordløse 
Ft. 1787 Køng Præstegård 
Ingvard Rasmussen, Højbjerg: Registreringer om gårde i Køng 
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Kort Oversigt over Præster i Køng 
 
 1. Hans Lauritsen 1527-1560 
 2. Peder Hansen   1560-1581 
 3. Rasmus Hansen  1581-1630 
 4. Henning Clausen Bang, f. 1589 præst 1630-66 også i 1658 
 
 5. J. Jacobsen Holst      1666-1669 
 6. Hans Steffensen        1669 
 7. J. Jespersen Bagger    1669-1673 
 8. Joh. Hendrich Morville 1673-1687 
     Nævnt 1682 – kun i Køng 
 9. Peder Bering (P.P.Bering)  præst 1687-1727 også Verninge 
10. Jacob Hansen (Sandvad),hjæpepræst fra 1715,præst 1727-1747  
11. Hans Jacobsen Hvalsøe, præst i Køng,1747-1772, død 55 år 16/5  
                                                           1772 
12. Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13. Ivar Seidelin               1775-1820  
14. Chr. Storch                 1820-1870 
 
15. Peder Andreas Colding præst 1870-1886 
16. J.F.A. Colding - søn        1886-1917 
17. E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18. J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19. Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20. Lars Paludan                1978-2005 
21. Jørgen Bendixen             2006 
- - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst 2010-2012 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen 
 

12. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1772- 1775 

 
Personalia  
 
set flere stavemåder: 
Dietrichsen på Præstetavle 
Diderichsen  hos Seidelin 
 
Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen er f. 1746 i København, d. 24/7 
1775 i Køng. 
Han var søn af Gabriel Grubbe Dietrichsen, oberstløjtnant senere 
krigs- og landkommissær på Fyn og hustru Anne Margrethe Dorph. 
Han er student fra Christiania/ Oslo i 1755 (må være 1765 !) 
og teologisk kandidat 1769 nok København. Blev sognepræst i Køng 
1772-1774. 
Han blev gift 11/12 1772 i Køng Præstegård med forgængers datter, 
Anna Hansdatter Hvalsøe, døbt 29/10 1756 i Køng. 
Hun døde allerede efter c. 4 månederes ægteskab 20/4 1773 under en 
mæslingeepidemi. 
Der var - næsten selvsagt - ingen børn i ægteskabet. 
Præsten skriver: 
 
” mandagen den 30. april 1773 blev min kære hustru, Anna Hvalsøe 
nedsat i Køng Kirke, efter at det havde behaget den alvise Gud 
efter 4 måneders ægteskab at opløse ved døden vort ægteforening og 
til sit himmelske rige at hidkalde min kære hustru efter 11 dages 
svaghed af sprinkelsyge, som da grasserede, og i sit alders 17. år 
– efter at vi ved herrens nåde havde levet tilsammen et kort men 
kærligt ægteskab.” 
  sprinkelsyge menes at være identisk med mæslinger. 
 
Niels D.G. Dietrichsen blev gift 2. g. 22/9 1773 med Anne Marie 
Valentinsdatter Falsen, f. 24/10 1750 i København som datter af 
Valentin Pedersen Falsen og hustru Kirstine Margrethe Scherff 
Der var heller ikke børn i dette ægteskab. 
 
        Om Falsen familien er der nærmere redegjort hos forgænger 
        Hans Jacobsen Hvalsøe – præst nr. 11 
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Efter mandens død i 1774 blev hun gift med hans efterfølger, Ivar 
Seidelin - se ham – præst nr. 13. 
- - - - - - - 
Pastor Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsens virke kender vi ikke 
meget til. Det foreligger ikke nogen dokumenter herom. 
Vi kan imidlertid konstatere, at kirkebogen mangler oplysninger 
både omkring hans tiltrædelse og navnlig efter hans død. 
Hans efterfølger Ivar Seidelin skriver da også i kirkebogen: 
” Af min formand, sal. Niels Dorph Dietrichsens papirer har jeg 
ikke kunnet forefinde viden end hvad jeg har anført indtil 
ovennævnte datum. Thi formedelst hans langvarige sygdom og 
skrøbelighed er det ham blevet forglemt at optegne hvad ministeri-
alforretninger, der hidindtil er forefalden, så at dette år kommer 
til at stå in blanco. Thi min tiltrædelse her til Køng Kald skete 
først i slutningen af året”. 
Kirkebogsførelse mangler fra 1/1 1775 til 7/9 1775, hvor Seidelin 
indsættes. 
O-O-O–O-O-O-O-O-O-O 

 
Kort Oversigt over Præster 

 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,       1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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IVER SEIDELIN 
 

13.sognepræst i Køng efter reformationen  
præst 1775-1820 

 
Personalia 
Iver Seidelin er født i Gamtofte Præstegård den 12/9 1747 som søn  
af David Frederiksen Seidelin, præst og provst, i Gamtofte og 
Sofie Elisabeth Brinch. Han var 5. ældste barn af i alt 10 børn og 
opkaldt efter sin morfar, Iver Brinch. Iver Seidelin døde i Odense 
24/10 1837, 90 år gammel. 
Han blev gift 2 gange: 
   I  gift 9/8 1776 med forgængers enke, Anna Marie Valentinsdat- 
       ter Falsen,f.24/10 1750. d. 2/2 1807 
       Vielse i Køng Kirke af præstens ældre bror,  
       pastor Chr. Seidelin, Odense. 
        Hds. forældre: Hørkræmmer Valentin Pedersen Falsen og  
             Kirstine Margrethe Scherff, København - se note F 
                  3 børn i ægteskabet. 
 

  II  gift 6/9 1807 Margrethe Christine Wolborg Østrup, f. 12/10  
       1774 – præstedatter fra Svanninge – nr. 5 af 9 søskende. 

  Hun dør 26/12 1829 i Odense. 
  Parret blev viet i Køng af Ivar Seidelins svoger fra 
   Assens provst Chr. Laurentius Brinch. 
   Hds. Forældre: Rasmus Frederiksen Østrup, sen. sognepræst  
   i Vigerslev og Anna Jacobine Thomasdatter Bruun 

                 ingen børn i ægteskabet. 
 
 - - - - - - - 
 Vi bemærker, at Anna Marie Falsen er begravet i Køng mandag  
 den 9. februar 2007, medens Margrethe og Iver Seidelin ikke  
 ses begravne i Køng, jf. kirkebog – men formodentlig i  
 Odense.                  Mærkelig nok ! 

      Forvitret gravminde for Anna Maria findes i Køng. 
 
De 3 børn fra første ægteskab: 
     

A) David Seidelin,f. 1778,d.c 1778   
 

B) David Niels Dorph Seidelin,f. 1779, d. 19/11 1843 
opkaldt efter farfar og moders første mand. 

        Fik en juridisk uddannelse og blev senere herredsfoged  
        først i Ringkøbing og senere i Framlev-Lisbjerg herreder  
        v. Århus 
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C) Valentin Peder Seidelin,f. 30/4 1781, d. 3/1 1863  
opkaldt efter morfar. Fik en teologisk uddannelse. Var 
underviser. Blev senere først præst og senere Provst i  
Dreslette. 
- - - - - - 
Mens sønnerne således fik en flot karriere, kneb det med 
børnebørnene. Det var faktisk ikke værd at skrive hjem om. 
Bemærkes skal dog, at Valentins datter, Marie Margrethe 

        Vilhelmine Seidelin,f. 1814 blev gift i 1835 med pastor 
        Christian Ernst Krag i Sdr. Broby. Han blev senere præst 
        i Dreslette, hvor han afløste svigerfar. 
 
Mere om Seidelinslægten – så se Note S 
 
 
Uddannelse 
Iver Seidelin er helt sikkert blevet hjemmeundervist og derefter 
student fra Odense i 1765. Han blev immatrikuleret på Københavns 
Universitet samme år og blev teologisk kandidat med Laud allerede 
29/10 1768, 21 år gammel. Han har sikkert følt sig for ung til at 
søge embede, så i stedet studerede han i periode 1769-72 i Gøt-
tingen. Dimisprædiken blev holdt i 1772, hvorefter han bistod 
faderen hjemme i Gamtofte. 
Der er nævnt, at han i 1775 var adjungeret præst v. Frue menighed 
i Odense. 
I 1775 blev han af Grev Sigfred Rantzau på Krengerup kaldet til 
sognepræst i Køng med med efterfølgende ordination i Odense  Dom-
kirke den 6 .okt. s.å. af sin mormors stedsøn biskop Jacob Ramus. 
 
- - - - - - - 
   Her støder vi på det utiltalende, at greven på Krengerup hos  
   Kongen havde tilkøbt sig Køng Kirke med ret til tiendeindtæg- 
   ter og ret til at besætte præsteembedet(patronatsretten). 
   Pastor Seidelin var faktisk ikke selv bedre. I 1799 købte han  
   Flemløse Kirke af grev Trampe på Løgismose og solgte den 4 år  
   senere med fortjeneste til ”Unge” Ryberg på Frederiksgave/ nu  
   Hagenskov. 
   Måske var den tænkt som indsættelsested for Seidelins søn,  
   Valentin. 
   Imidlertid var der kommen nye regler, så kirkeejer nu skulle 
   indstille 3 emner, som bispen/kongen kunne vælge imellem. 
   Derfor var sikkerheden for eget valg ikke så stor. 
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Præstegerning 
Ivar Seidelin har givetvis i overenstemmelse med tidens skik haft 
en rationalistisk tilgang til præstegerningen. 
Han deltog aktiv i forbindelse med den langvarige udskiftnings-
proces af Køng og Gummerup bys jorder omkring 1791.     
Protokollater fra provste- og bispevisitatser tegner et fint 
billede af en præst, der havde orden i tingene. Papirene var i 
orden (f.x. er kirkebøger let læselige i dag) og bygninger var 
velholdte. 
Præsten synes – med den respekt, som præsten dengang nød – at være 
vellidt af sine sognebørn. Om han har søgt andre græsgange, ved vi 
selvfølgelig ikke, men Køng præstekald forekommer med de 
oplysninger, der foreligger om indtægter og lign. ikke at høre til 
de såkaldt fede embeder – men præsten har uden tvivl været en 
dygtig landmand, der fik noget ud af sin gård. 
Klager undgås jo aldrig. En – i dag - vil vi sige - tragikomisk 
episode skal fortælles: 
 
I 1812 klagede møller i Køng Mølle, Gustav Calmer, til biskoppen 
over, at præsten uden hans vidende havde viet møllerens søn, 
Rasmus Gustavsen, til pigen Sidsel Jørgensdatter, idet præsten 
burde vide, at mølleren var meget mod dette parti.  
     Her skal man huske at en møller havde høj social status 
     i det daværende samfund. 
Præsten svarede meget besindig tilbage til biskoppen: 
” - - - - Brudgommen er myndig og havde Kongebrev og Forlovere med 
samt, at både Brudgom og Brud er præsten bekendte. Derfor fandt 
han det både juridisk og moralsk rigtig at vie dem, uden Hensyn 
til økonomiske Grunde eller falsk Æresfølelse bevægede Faderen til 
at modarbejde Partiet.” Og Seidelin slutter” At Faderens Bitterhed 
imod mig i denne Sag er stegen til en Højde, at han end ikke 
ønsker at modtage Sakramentet af min Hånd, krænker mig vel, dog 
kan jeg i Betragtning af hans Lidenskabs Hæftighed ikke andet end 
anse det for hensigtssvarende, at hans Ønske i denne Henseende 
opfyldes.” 
 
En anden alvorlig sag skulle løses. Efter tidens skik havde hver 
familie sin plads i kirken, nemlig efter rang og hartkorn. 
Med befolkningsforøgelse, udskiftning og udstykning efter år 1800 
var der mange nye familier, der ikke kunne få faste pladsen, så 
nogle gårdmænd måtte sidde nede bag husmænd, som ikke havde 
hartkorn. Denne store utilfredshed medførte, at 12 af sognets 
beboere i 1811 ansøgte om, at få kirken ”omstokket” – d.v.s. 
pladserne skulle omfordeles, så man igen kunne sidde efter den 
rette hartkorn. Iver Seidelin anbefalede dette overfor kirke-
ejeren, Lensgreve Rantzau på Krengerup. 
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For at give plads var det nødvendig at opsætte et pulpitur/ en 
balkon med stolerækker – det har man sikkert gjort – men hvor og 
hvordan? – hvornår er det nedtaget ?  
I 1815 fandt denne omstokning sted under ledelse af Forvalter 
Fentz fra Krengerup og med deltagelse af pastor Seidelin, sognets 
skolelærer, kirkens værger og 2 mænd fra hver by. 
Sagen ses ikke diskuteret senere, så den må anses for tilfreds-
stillende løst. 
 
I de sidste 3 år som præst (1817-1820) havde pastor Seidelin en 
personlig kapellan, nemlig den senere pastor Chr. Storch. Ud fra 
det skrevne om en personlig kapellan, formoder jeg, at præsten 
selv har måttet betale kapellanen. 
Kapellaner var normalt dårlig lønnede. De fik kost og logi i 
Præstegården og dertil nok lidt ”lommepenge” efter præstens 
forgodtbefindende. 
Mulighen var jo, at overtage embedet ved præstens afgang, men også 
risiko for at overtage en aftægtsforpligtighlelse til en enke og i 
værste fald evt. ugifte døtre. 
 
 
Økonomi 
Pastor Seidelin har givet nogle oplysninger om sognekaldets ind- 
tægter og udgifter fra 1820. De er imidlertid en blanding af  
mængder og rigsdaler, så en egentlig indkomstopgørelse er ikke 
mulig, medmindre der sættes pris på mængderne. 
Alligevel er opgørelsen interessant: 
Indledningsvis skal erindres om, at præstens indtægter overordnet 
bestod af 3 ting: 
  Præstekaldets andel af tiendeindtægter. 
  Div. accisseafgifter v. dåb, ”kirkegangskoner”, brudevielse,m.m. 
  Overskud fra drift af præstegården. Dette afhang i høj grad af 
  præstens evne til at drive et landbrug. 
 
  - - - - - - 
Der oplyses, at sognet var vurderet til 381 tdr. hartkorn jord, 
der er tiendepligtige, og at præstekaldets andel af det derfra 
kommende  tiende er 240 tdr. korn. (som altså er rådighed for til 
præstens evt. salg el. brug i landbruget ?). Den består dels af 
tærsket korn og dels neg/ korn i kærv. 
Præstegårdens eget hartkorn er 6-6-0-0, hvilket oplyses at svare 
til ca. 73 tdr. land. Der sås korn i ca. 48 tdr. land og resten må 
anses brugt til græsning. ect.  Med en oplyst ydelse på ca. 4,5 
fold bliver dette til ca. 216 tdr. korn. Heraf skal bruges til 
udsæd, husholdning, foder til heste og evt. andre husdyr/svin. 
Dertil er der indtægter fra mælke- og kvægtiende for ca. 24-30 
rigsdaler.  
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Endelig er der indtægter fra ”Højtidsoffer” på omkr. 170-180 
rigsdaler og accisseafgifter ved dåb, kirkegangskoner, brudevielse 
og begravelser for andre 160-170 rigsdaler. 
 
Udgifterne kan synes beskedne, idet der anføres: 
 Kgl. skatter og afgifter    220 rigsdaler 
 Præstegårdens vedligehold    30   ” 
   (meste laves af egne folk) 
 Folkehold og andre udgifter 200   ”          
    se nedenst. Ft. fra 1787 
   (ja, man var beskedne, men 
    folk fik jo kost og logi) 
        - - - - - - - 
 
        Folketællingen i 1787 – kip A3361 - oplyser: 
          Ivar Seidelin,præst,40 år.g.1.g 
          Anna Marie Falsen,37,kone, g.2.g 
           David Niels Dorf Seidelin,8,deres søn 
           Valentin Peter Seidelin,7,deres søn 
            tjenestefolk: 
            Peter Hansen, 23 år, ug., tj. karl 
            Lars Christiansen 20 år, ug., tj. karl & nat. soldat 
            Niels Jørgensen, 15 år, tj. dreng 
            Dorthe Hansdatter, 33 år, ug., tj. pige 
            Anna Hansdatter, 25 år, ug., tj. pige 
            Margrethe Olsdatter, 28 år, ug., tj. pige 
             Elisabeth Marie Hvalsøe,27,ug, konens søsterdatter 
                   Se Falsen-familien – Note F 
 
        Ft. 1801 
         Ivar Seidelin,54,g.1.g. sognepræst 
         Anna Marie Falsen,51,kone,g.2.g. 
          5 tj.folk, bl.a. 
           Mette Catrine Seidelin,27,ug, Ivar S.s brordatter 
 
       - - - - - - -  
Alt i alt må det have givet – selv med udgifter til at holde bør- 
nene til bogen - overskud til præsten, idet han ved fratræden i 
1820 havde penge til at købe hus i Nørregade i Odense. Her boede 
det gamle præstepar. Hans 2. kone døde i 1829, og han afgik selv 
v. døden efter et fald på gaden i 1837. 
 
Nekrologerne var yderst positive over for den gamle præst. 
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Note S       delt i 2 hovedafsnit 
Alm. Seidelin - fam. 
        og 

Spec. Seidelin- fam. 
     som igen er delt i 3 afsnit        
    A    Den fælles begyndelse 
    AA   Hans Hansen Seidelin = Ivar Seidelins gren/linie 
    AAA  Jørgen Hansen Seidelin = Paul Seidelins gren/linie 
 
Kilder: 
      Væsentlig fra bøgerne 
      Den Seidelinske Slægtsbog 
      5 bind 
      v Mogens Seidelin, læge 
      første bind udkom 1943 
      sidste bind udgivet i 1982 
      nogenlunde ført op til 1940 
      Betingelse for optagelse: 
        Hedde Seidelin enten som efternavn eller mellemnavn. 
        For 5 binds vedkommende er dette ikke fastholdt så  
        strengt, idet der er åbnet op for bl. a. søskende til  
        emner med mellemnavn Seidelin samt for personer med  
        bindestreg til Seidelin. Ligeledes er der givet plads til  
        et vist skøn. 
 
      Det skal bemærkes, at den Seidelinske Slægtsbog rummer et 
      utal af underkilder. 
  
Om Seidelin familien i almindelighed 
Den seidelinske familie er meget stor i Danmark. Den har udviklet 
sig fra Michel Seidel, der sikkert som handelsmand indvandrede til 
Helsingør fra Nordtyskland sidst i 1500 årene. 
Familien har udviklet sig i mange grene – nogle er blevet meget 
store, og andre er faktisk gået ud. 
Her har vi ønsket at se mere på Køng præsten Ivar Seidelin og Anne 
Sofie Dreiøes (Seidelin) mand Paul Seidelins for- og efterslægt og 
deres interne forbindelse. 
Her kan allerede røbes, at de hver for sig udgår fra en meget 
tidlig forgrening, nemlig 2 brødre, børnebørn af gamle Michel 
Seidel. 
Ivar Seidelins gren er faktisk uddød. Den gik ved skæbnens 
tilfældighed og små børnefødsler over til spindesiden, og her er 
navnet forduftet. Vi kan ikke finde nogen. 
Paul Seidelins gren gennem ægteskab med Anna Sophie Dreiøe lever 
derimod i bedste velgående. 
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Det store værk om Seidelinslægten er stor og kan synes lidt svært 
at manøvrere i, idet den har en for nogen lidt særegn opbygning. 
 
I efterfølgende oversigt starter vi i bunden hos stamfader og 
arbejder os op til nutiden. I praksis betyder dette, at vi starter 
med stamfader Michel Seidel og hans koner og deres respektive 
børn. 
Vi markerer hele tiden med understregning, hvem af børnene, der er 
det fortsættende led i kæden op til nutiden. 
Vi har i fornødent omfang medtaget søskende og evt. deres ægtefæl-
ler og med korte bemærkninger fortalt lidt om deres livsforløb. 
De gennemgående slægtspersoner er i sagens natur omtalt mere 
omfattende. 
 

Der vil bemærkes nogle anførte sidetal – disse refererer - med  
indimellem lidt usikkerhed – til de i teksten nævnte personer, som 
disse er nævnt i den store slægtsbog. 
 
Seidelinslægten har i høj grad været beskæftiget som præster, 
militær- og embedsfolk eller på anden måde været aktive med en 
akademisk uddannelse. Først i nyere tid er erhvervsfordelingen 
mere almindelig. 
 
Der er brugt de for slægsforskning alm. forkortelser 
*) henviser normalt til fodnote inden for de nærmeste afsnit. 
 
O-O-O–O-O-O-O-O-O-O 

 

Spec. Seidelin- fam. 
Jagt efter Ivar Seidelins og Paul Seidelins aner og 
efterslægt. 
 

Afsnittet er faktisk delt i 3: 
 A    Den fælles begyndelse 
 AA   Hans Hansen Seidelin = Ivar Seidelins gren/linie 
 AAA  Jørgen Hansen Seidelin = Paul Seidelins gren/linie 
 

A    Den fælles begyndelse 
      Sidetal og *) henviser til bogen: Seidelinslægten 
 

Michel Seidel  
nævnes som handelsmand 1589  side x &  side 1 & 3 
antagelig indvandret fra Nordtyskland 
Helsingør var en ”international” by dengang. 
Han blev optaget i det bedre borgerskab 
Han blev byfoged i Helsingør – død august 1616 
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gift 2 gange (* 
1. Margrethe Baltzersddatter, d. 1611 
    forældre – efter slægtsbogen gl. velh. Helsingørfam. 
   8 børn – side 36 
a) Ane Michelsdatter,f. c. 1590 
b) Maren Michelsdatter,f. c. 1591 
c) Lisbeth Michelsdatter, f.c. 1595 – videreførte 
d) Jacob Michelsen Greve,f. c. 1600 

        blev rektor v. skole i Halmatad og vist senere 
        byfoged = benævnt Greve i Helsingør 
e) Karine Michelsdatter, f.c. 1602 
f) Margrethe Michelsdatter, f. mellem 1602 & 1610 
g) Dorethe Michelsdatter,f. mellem 1604 & 1610,d. 1629 
     blev g. c. 1619 m. Jørgen Andersen, d. 1661 
     ”storkøbmand” i Helsingør            
     blev borgmester i Helsingør  -  2-5 børn, bl.a. 
     søn Michel Seidel(in) blev godsejer på Fyn – side 50 
     - - - - - - - 
     Jørgen Andersen blev efter Dorethes død g. 2. g. c.1630 
     Dorthe Holgersdatter – vist 7 børn – flere tog navnet 
     Seidelin. 

- - - - - - - - - - - -              *)Michel Seidel g. 2. c. 1612 
                                       med enke Trine Reinholdts- 
                                       datter – ingen kendte børn 
- - - - - - - - - - - -              
datter: 
Lisbeth Michelsdatter, f.1595, d. 1659                 
gift 2 gange (*                                   
1) Hans Jørgensen,f. ?, d. 1639, g. mellem 1616 & 1619                     
    sikkert velhavende handelsmand i Helsingør               
 
    4 kendte (nok flere) børn  -   side 68 
a) Michel Hansen, f.c. 1627,d. ug. 1650  
b) Dorethe Hansdatter, f. 1629, d. 1662    
        gift 2 gange  -  side 68 & 101                     

 c) Hans Hansen Seidelin, f.14/3 1632, d. 30/6 1668                
    Holmens provst  - side 70          
    stamfader til  Ivar Seidelin, sognepræst i Køng                
      se videre AA 
d) Jørgen Hansen Seidelin, f. 1633  
   Slotspræst Skanderborg  -  side 90 
   stamfader til Paul Seidelin, sogepræst i Knebel 
     se videre AAA 
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          De 2 brødre Hans Hansen Seidelin & 
                      Jørgen Hansen Seidelin  var de  
                      første, der med sikkerhed foruden  
                      patronymnavnet også brugte navnet 
                          Seidelin.   – side x 
 
              Seidelin er egentlig hunkønsendelse af Seidel 

- - - - - - - - - - - -           *)   Lisbeth Micheldatter Seidel  
                                       g. 2. g. ca. 1640 – side 47 
                                       Christoffer Hermansen Hol- 
                                       stein, d. 1655 i Helsingør 
                                       søn : Hans Christoffersen 
                                       Holstein,f.c.1642,d.c. 1655 
- - - - - - - - - - - -              
De 2 brødre Hans Hansen Seidelin & Jørgen Hansen Seidelin optrådte 
med megen mod og dristighed under Københavns belejring i 1659. De 
opnåede derfor kong Frederik d. 3.´s gunst, hvilket belønnedes med 
de 2 provstembeder. 
 
 
 

= = = = = = = = = = = 
 
 

AA  søn   Iver Seidelins linie 
Hans Hansen Seidelin,    side 70 
f.14/3 1632  d.30/6 1668,   
præst v. St Olai Kirke Helsingør 1660 
præst v Holmens Kirke København 1665 
     g. 19/5 1661 St. Olai 
Sophia Davidsdatter,f. 10/4 1643, d. 11/4 1716 
     datter af provst David Christensen, d. 1658 & Gedske 
                               Frederiksdatter,1623-1696 
         - - - - - - - - - 
                 Sophia Davidsdatter g. 2. gang 1678 med 2 x enke-  
                 mand Claus Iversen. Han havde flere særbørn. en  
                 af dem var Karen Clausdatter, g. 1699 m apoteker 
                 Frederik Seidelin (*** 
                 Sophia Davidsdatter & Claus Iversen havde ingen  
                 fællesbørn        side 73 
                 Claus Iversen og Sofie Davidsdatter er ud af  
                 kendte gamle – købmandsslægter – i Helsingøre 
                 jvf. oversigter i Den Seidelinske Slægtsbog. 
 
         - - - - - - - - - 



Fil: 13-Seidelin-1775-1820.doc             side 10 af 23 
 
I Hans Hansen Seidelin & Sophia Davidsdatters ægtesk. var der 
     5 børn         side 10 

a) David Hansen Seidelin,døbt 20/5 1662, d. 1684 
b) Lisbeth Hansdatter Seidelin,f.1663,d. 1685 

gift 1684 Hans Dreyer,f.1677,d.1711 ægtesk. barnløst 
 

c) Hans Seidelin,f. 14/5 1665, d. 1740 
militærmand, amtmand København, ”postchef”, dommer i 
Højestedret, adlet 1731 – Hagestedgård – side 109 
gift 2 gange   mærket I & II 
 I  1692 Drude Margrethe Clausdatter, f.c 1675, d. 1711 

– 3 børn 2 sønner og 1 datter – mærket 1-3 
1) Sofie Seidelin,f. 1693  (** 

g. 2 gange: mærket a & b  -   side 166 & 171 
a) Ivar Brinch,f. 1666, d. 1728 
                sognepræst 

bl. 6 børn: Sofie Elisabeth Brinck (** 
f. 27/2 1719, g. 15/4 1739 med 
David Frederiksen Seidelin 
senere provst i Gamtofte 

b) g. 2. gang 1735 m. bisp Christian 
Ramus/ ja - Ramus i Odense – ingen børn 

     2. Hans Seidelin, f. 16/9 1695,d. 1752 – side 111 & 113 
        ejer af Hagestedgård 
     3. Claus Seidelin, f. 1697, d.1700 
  

      II 1713 Helena Margaretha Munch, f. ??,d. 1725 
         ingen fælles børn – hun havde 2 stedbørn 
 
  d) Friderik Seidelin, f. 1667 blev apoteker i Nykøbing 
     d. 1729, g. 2 gange  side 121  (*** 
     fadder bl.a. kong Frederik .d.3. 
     forsatte slægten 
 
  e) Gedske Seidelin, f. 1668, d. 1679  
 
- - - - - - - - 
   søn 
Frederik Seidelin,f. 7/1 1667, d. 1729 i Nykøbing F 
Apoteker i Nykøbing F. - side 121 & 189 (*** 
   gift 2 gange  mærket 1 & 2 
1. Karen Clausdatter, f. 18/10 1712, g. 1699 (*** 
       hans stedfar, Claus Iversens yngste datter (*** 
   7 børn: 
              se næste side 
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a) Hans Frederiksen Seidelin,f. 1701, d. 1790 
 sognepræst i Gloeslunde 
 

     b) Claus Seidelin, f,26/1 1702, d. 1782 
         apoteker i Nykøbing F 

c) Sophia Seidelin,f. 1702,d. 1707 
d) Michtele Elisabeth Seidelin,f. 1704, d. 1706 
e) Sophie Catrine Seidelin,f.8/12 1708 
f) David Frederiksen Seidelin,f. 18/1 1711, d. 1791 
   blev Provst i Gamtofte (Båg & Vends herreds provsti 
g) Mechtele Elisabeth Seidelin,f. 1712, d. 1714 
 

2. Maren Jensdatter Hov,f. 1683,d. 1738 
   forældre sognepræst i Lynge Uggerslev, Jens Nielsen Hov & 
                                   Christine Hansdatter Leth 
   3 børn: 

a) Jens Seidelin,f. 1716,d. 1721 
b) Frederik Seidelin,f. 1718,d. 1721 
c) Karen Sophia Seidelin,f. 1719,d. 1721  

 
- - - - - - - - 
   søn 
David Frederiksen Seidelin,f. 18/1 1711 i Nykøbing,d. 19/6 1791 i  
Præst og Provst i Gamtofte                         Gamtofte 
  gift 15/4 1739 i bispegården i Odense m. sin kusine (** 
  Sofie Elisabeth Brinch,f. 27/2 1719 i København,d. 27/3 1776 
  Hun var datter af Sofie Seidelins 1. ægteskab med Ivar Brinck. 
  Denne Sofie Seidelin var først g. m. Ivar Brinck og efter Hans  
  død med biskop Christian Ramus i Odense 
   I ægteskabet fødtes                                                 
   10 børn:  (side 368-427) 

a) Christian Seidelin,f. 14/5 1740,d. 27/2 1799 
sognepræst v. Frue Kirke i Odense 

b) Sophie Seidelin,f 1741,d. 1746      
c) Friderich,f. 1744,d. 1747 
d) Hans Seidelin,f. 1745,d. 1746 
e) Ivar Seidelin, f. 1747 sognepræst i Køng 
    videreførte slægten 
f) Karen Sophie. f. 1748,d. 1749, 
g) Friderich Seidelin,f. 5/9 1750, d.5/12 1822, cand. jur. 

bogtrykker Fyns Stifts bogtrykkeri, mange tillidshverv 
bl. a.Kirkeværge v. Domkirken   side 385 
gift 2 gange: 1-2 
1. 4/9 1783 Ulrica Birgitte Melbye,d.7/2 1797 barselseng 
     5 sønner   side 1070 
2. 4/7 1798 Erica Pauline Lacoppidan, Kirke Søby, Assens 
                   f. 17/2 1757,d. 1839  
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h) tvilling – dødfødt 16/9 1752, 
i) tvilling – Claus Seidelin,f. 16/9 1752, d. 18/9 1752 
j) Eleonora Hedvig Seidelin,f. 1756, d. 1834 
    gift provst Chr. Laurentius Brinch, Assens 
    fik 11 børn 

 
- - - - - - - - 
   søn 
Ivar Seidelin, 12/9 1747, d. 27/10 1837 i Odense 
  sognepræst i Køng 1775-1820   side 378-429  
  opholdt sig ofte hos morfar Ivar Brinch 
  studie rejser i Tyskland før 1775 
  havde kapellan fra 1817, nemlig Christian Storch (efterfølger) 
  Flyttede til Odense efter pensionering. 
  gift 2 gange:  (mærket 1 & 2 til højre i tekst) 

1. forgængers enke g. 9/8 1776 viet af sin ældre bror Chr.  
Seidelin (præst i Odense) – vielse i Køng Kirke 
Anna Marie Falsen,f. c. 1749, d. 2/2 1807 
  forældre: hørkræmmer Valentin Pedersen Falsen &  
            Kirstine Margrethe Scherf, København 
            flere oplysn. om hende – se første mand 
            pastor  Niels Dorph Dideriksen 
            - - - - - - - - - - 
             

2.                      gift 6/9   1807 
            Margrethe Christine Wolborg Østrup, f. 12/10 1774  
            i Svanninge, hvor hun var præstedatter og nr. 5   
            af 9 søskende.Hun dør 26/12 1829 i Odense. 
            Parret blev viet i Køng af Ivar Seidelins svoger  
            i Assens provst Chr. Laurentius Brinch, Assens 
            Ingen børn i ægteskabet. 
 

    3 børn:   (mærket D, E & F)   side 1031 
D) David Seidelinn,f. 1778,d.c 1778  side 1030 

 
E) David Niels Dorph Seidelin,f. 1779, d. 19/11 1843 
                           – side 1030  1703 

opkaldt efter farfar & moders første mand 
 jura uddannelse, dr. jur. justitsråd (1829) 
 side 381-385 
 Herredsfoged i Ringkøbing & Lisbjerg m.fl herreder 
 
 g.13/12 1806 m. falstersk præstedatter, Jannine Frede- 
   rikke Sørensen, f.8/5  1785 i Hjortsvang,d.20/5 1843 
                                      i Århus 
 6 børn:    mærket a-b               side 1399-1405 
               se næste side 
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a) Ivar Seidelin,f. 1808,d. 1878, blev sognepræst i 1848  
Hvidbjerg og 1857 Ørum-Ginnerup v. Grenå – afsked 1865 
  en noget vidtløftig skæbne – håbløs økonomi 
g.3/7 1849 i Hvidbjerg m. Henritte Elisabeth Sørensen 
          f. 29/6 1823 i Ålborg – far arbjm. 
5 børn - kun 2 blev voksne 
børn:     mærket 1-5  side 1474 

 
    1)dødfødt datter,f.8/2 1851 i Hvidbjerg, Thy 
    2)Jannine Kirstine Charlotte Seidelin f. 1853,d.1864 
    3)Nicoline  Sophie Frederikke Petra Seidelin 

                       f 20/7 1856,d. 12/3 1923 g.1876 skuespiller Georg Nielsen 
                       11 børn – indviklede familieforhold – blev skilt 
                       kender intet til disse børn 
                       g. 2. g i U.S.A.  side 1474-74 
                    4)Ane Johanne Benedikte Theodora Seidelin,f. 1861 
                       i Hvidbjerg , d. 4/6 1891, ug. 
                    5)David Nicolaj Valentin Immanuel Seidelin,f.1/1  
                      1863, d. 15/1 1863 

 
 
b) Jens Peder Seidelin,f. 1810, d. 1867 ugift, fik  
                      militærkariere  -  side 1404 
c) Charlotte Marie Seidelin,f.1813, ug. 
d) Amalie Frederikke Seidelin,f. 1816, ug. 
e) Benediktus Theodor Vilhelm Seidelin,f. 1827,d.1828 
f) Carl August Seidelin,f. 1829, d. 1830 
 

Af de 6 børn fik kun Ivar arvinger, nemlig 5 børn 
hvoraf kun 2 blev voksne  -  side 1474 – 
de var ikke værd at skrive hjem om 
 
 

F) Valentin Peder Seidelin,f. 30/4 1781, d. 3/1 1863  
             cand. theol 1803, sproglærer for Chr. d. 8 første 
             hustru, prinsesse Charlotte Frederikke af Meklenborg  
             – Valentin var husven hos Kamma Rahbek 

     - 1809 præst & 1837 provst i Dreslette – side 1036 
     - fik i 1859 titel/rang af biskop. 
     - byggede sin egen præstebolig ”Aldershvile” i Dre-  
       slette – nu Solhøjgård. 
 
  g. 1809 m. forgængers, provst Jacob Jacobsens datter, 
     Margrethe Dorthea Jacobsen,f. 14/2 1787,d.29/3 1872 
     hun var nr. 3 i søskendeflok på 6 
     betegnes som en ”hjertelig enfoldig kvinde”                                                                              
   
  5 børn:   mærket a-e    side 1408- 1066 
                    forsættes næste side 
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     a) Ivar Jacob Seidelin,f. 1810,d. 1892 (* 

cand. theol. 1835, kapellan Søllested 1836 og sog- 
sognepræst 1837 i Søllested Vedtofte - side 1408 
blev afskediget i 1860 efter ”skændigt liv”, hvoref- 
ter han flyttede til København, hvor han døde 1892 
 
Gift okt. 1847 i Lauenburg med Cathrine Marie 
Henriette Hildebrandt, datter af forpagter på Frede-
riksgave, Skilt 1853. Gift 2. g. 12/9 1864 Maria Eli-
sabeth Rooth, d. 1875 – ingen børn i disse 
ægteskaber. 
Fik barn, Jacobine Dorthea Jensen,f.23/10 1847 uden 
for ægteskab m tjenestepigen Birthe Cathrine Eriks- 
datter, f. i Harndrup. se også nedenstående under a) 
Det har været en trist sag for den gamle far, som 
skulle ”rage” kastanierne ud af ilden for sønnen. 
 

b) Carl Chr. Seidelin,f. 1812,d. 1814 
 

c) Marie Margrethe Vilhelmine  Seidelin,f 1814 (* 
d. 1891                    side 1414 

g. 1835 med pastor Christian Ernst Krag i Sdr. Broby 
   senere præst i Dreslette, d. 5/11 1896 
   5 børn   se nedenstående under (z 

d) Carl Christian,f. 1815, d. 1823 
e) David Emil Seidelin,f. 1817,d. 1834  

   - - - - - - 
      *)kun a og c fik børn, nemlig 

a) Ivar´s uægte barn  
   Jacobine Dorthea Jensen & 
z) pastor Krags 5 børn    
     som følger 1-5 :    side 1414 & 1477 
1. Julie Theodora Krag 1836-1913 
    gift m læge Chr Ferdinamd Johnsen 
                            6 døtre 
2. Emilie Caroline Krag 1837- 1869      
    gift m sognepræst Hans Chr. Hansen 
    sidst på Bornholm      1 datter  
3. Chr. Peter Seidelin Krag 1839-1912(* 
   sognepræst flere steder, sidst Søborg-Gilleleje    
    kender ej kone  - 8 børn 
4. Mouritz Gotthold Ivar Vilhelm Krag(* 

1841-1920 sidst læge i Assens 
                 kender ej kone        
                    5 børn 
                                  forsættes næste side 
                        



Fil: 13-Seidelin-1775-1820.doc             side 15 af 23 
 
                    bl.a. Louise Mathilde Krag 1884-1942 
                    g. 1910 i Dreslette m. Peter Marcher Dam 
                    1877-1937 sognepræst sidst i Tersløse. 
                    Dette par havde søn døbt: Johannes Seidelin(* 
                    Dam,f.1915 – læge i Søborg 
                
             5. Theodor Sofus Elisæus Krag 1843-1916 
                stationsforstander i Sverige 
                 kender ej kone          7 børn 
 
*)Af disse børn fra pastor Krag / børnebørn og oldebørn af provst 
Valentin Peder Seidelin i Dreslette er der kun døbt 2 med Seidelin 
som mellemnavn, nemlig ovenstående understregede 
nemlig sognepræst Chr. Peter Seidelin Krag & 
       læge Johannes Seidelin Dam 
          
 
 
Konklusion: 
Efterslægt efter Ivar Seidelins 2 sønner 
Konklusionen er, at Køng præsten Ivar Seidelins 2 sønner hver fik 
en strålende karriere, men børnebørnne var der ikke meget ”at 
skrive hjem om”. 
Hvis der findes ætlinge /efterslægt derfra skal det være gennem 
svigersønnen, pastor Christian Ernst Krag sidst præst i Dreslette 
 

= = = = = = = = = = = 
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AAA Jagt på Paul Seidelins forslægt 
 

AAA  søn 
Jørgens Hansen Seidelin,    side 70 
Jørgen Hansen Seidelin side 90-97 
f. 1633, d.  
 sidst provst v. Skanderborg Slotskirke 
g. Ide Nichelsdatter Kock side 90-92 
 
 6 børn: side 131 
a) Nichel Seidelin,f,1666 i Sjelle præstegård, sognepræst i Skan- 
   derborg efter fader 
b) Dorethe Jørgensdatter Seidelin,f. ?, d. 29/1  1709 i Sædding v 
   Ringkøbing, g. 2 gange  efterlod 1 søn – side 139 
c) Lisbeth Jørgensdatter Seidelin, f.c. 1668,d. 14/3 1668 side 140 
  

d) Else Jørgensdatter Seidelin,f. 16/6 1670 i Sjelle præstegård 
     viderførte – side 145 
e) Mette Jørgensdatter Seidelin,f.c.  d. 5/2 1737 
    præstekone Borup-Hald v. Randers 
f) Hans Jørgensen Seidelin,f.1672 el 1674 i Sjelle, d. 
    præst Ovsted Tåning, d. 20/7 1751  
    g. 1697- 98 Anna Sørensdatter Faber 6 børn side 154 
- - - - - - - 
 datter: 
 

Anders Knudsen Thoustrup, f. 11/3 1664, d. 18/2 1750 
    forældre: snedker Knud Andersen & Edel Thøgers- 
              datter, Thostrup i Dallerup sogn 
Else Jørgensdatter Seidelin, f. 16/? 1670,d. 21/11 1737 
gift 1690-93  - side 145   
børn  7 el. 9 side 243-258 
a) Jørgen Andersen Seidelin (Thoustrp) 
     f. 3/3 1690, i Århus stift, d. 17/3 1729 3 dage efter bryllup 
     g. 14/3 1729  i København m. Cathrine Nissen, d. 2/9 1738 
     Hds. forældre Nicolaj Nissen ejer af Lerbæk og Rugballe- 
                              gård v. Vejle 
     ingen børn – men Jørgen Andersen Seidelin havde søn født uden 
     for ægteskab, nemlig Jørgen Andersen Thoustrup Seidelin 
b) Ide Andersdatter Thoustrup,f,1695 i Stilling, d. 1740 
   g. 1718-1720 m enkemand Hans Jørgensen Kjærgård,f.,1673 
      2 børn   side 244 
c) Edel Andersdatter Thoustrup side 247  født #### 
d) Ritze Anderdatter Thoustru,f, 1697 i Stillin side 248 
e) Elisabeth Andersdatter Thoustrup,f.1701 Stilling,d. 1774 Års 
f) Sophie Andersdatter Thoustrup, f.?d. 28/4 1760 Års ej børn 
g) Knud Andersen Thoustrup,f.21/12 1701, d.7/11 1757    side 255 
   præst 
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 søn: 
Jørgen Andersen Thoustrup Seidelin   side 243 
f. 3/3 1690 i Århus Stift,d.17/3 1729 3 dage efter Bryllup 
     sognepræst i Vonsild-Dalby v. Kolding 
     g. 14/3 1729  i København m. Cathrine Nissen, d. 2/9 1738 
     Hds. forældre Nicolaj Nissen ejer af Lerbæk og Rugballe- 
                              gård v. Vejle 
     ingen børn – men Jørgen Andersen Seidelin havde søn født uden 
     for ægteskab, nemlig Jens Seidelin – videreførte side 243  
     Jens Seidelins mor hed Catherine Valdemarsdatter – ved ikke  
     mere. Jens Seidelin voksede op hos pastor Olav Villadsen i  
     Grundfør.  Var huslærer – omskiftelig tilværelse – fik  
     teologisk embedseksamen i 1745 – side 552 – megen omtale 
- - - - - - - 
 søn: 
 
Jens Seidelin,f. 11/10 1719,d. 12/6 1750 
  sognepræst i Ulsted fra 1745   side 552 
  g. 1/4 1746 Elisabeth Catrine Steenfeldt, f. ?, d. ? 
     hds. far hed Peder Mathiesen Steenfeldt – var ejer 
     hovedgården Klausholm samt flere gårde 
 
   4 børn:                       side 1094 bind 3 
 Peder Steenfeldt Seidelin,f. 13/2 1747, d. 1817 
    begyndte theol. studie – valgte senere medicin 
     videreførte slægten 
 Caterine Dorothea Seidelin, f. 1748,“læremoder” v. 
    Garenision sogns arbejdsanstalt, g.Jens Chr. Green 
    ingen børn – side 1128 
 Ole Nicolai Seidelin,  blev lærer  -  ingen børn 
 Jens Seidelin, f. halvt år efter faders død 
   blev præst i Arrild  -  fik 10 børn 
- - - - - - - 
 søn: 
 
Peder Steenfeldt Seidelin,f. 13/2 1747 i Ulsted, d. 1817 
  blev hospital- og distrikslæge i København     side 1094-1128 
  læste samtidig på Københavns Universitet med stud. teol 
  Ivar Seidelin – senere præst i Køng 
g. 21/3 1777 Anna Cousine Green,f. 1751,d. 4/2 1810 
fik 8 børn a-h 
   a-f døde som spæde 
g) Johan/Johannes Henrik Seidelin 
   blev distrikslæge 
h) Jens Seidelin  side 1190 blev viceadmiral 
         videreførte  
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 søn: 
Jens Seidelin, f.28/5 1790 i København, d. 1863  
 blev søofficer og senere viceadmiral     side 1190 
 
 g. Anna Elisabeth Bonnevie,f. 1794,d. 1880 
 
  8 børn  side 1515 
a) Peder A. Seidelin,søofficer,f.1814,d. 5/9 1872, g.15/5 1845 
   Petra Henriette Lutchen,f. 7/3 1810, 25/4 1898    
b) Emanuel Honoratius Seidelin,f. 1816,, d.1893 
    præst i Jannerup side 1526 
    datter Anna Mariane Vilhelmine Seidelin, g.1/( 1861   
    gift med farbror Ferdinand Emil Seidelin (* 
c) Johannes  Henrik Steenfeldt Seidelin, f. 1818, d. 1821 
d) Vilhelm Edvard August Seidelin,sproglærer,f.1820, d. 1872  
e) Ferdinand Emil Seidelin f, 15/8 1822, d,22/9 1908 
         videreførte  side 1533 
f) Frederik Steenfeldt Seidelin, f.4/8 1824,d.18/10  1914 
     søofficer g procurator 
g) Emma Anine Petra Elisabeth, f. 1827, d.1830 
h) Carl Julius Ludvig Seidelin, ingenør,f.18/7 1833, d. 1909 
      ven m. Johannes Fjord 
 
- - - - - - - 
 søn: 
Ferdinand Emil Seidelin,f. 15/8 1822, d.22/9 1908 
  præst Holmsland og Århus side 1535 
g. 1/8 1861    (brordatter )(* side 1543 
Anna Mariane Vilhelmine Seidelin, f.5/6 1845, d. 1932 
  11 børn:   side 1603 - 1617 

a) Jens Seidelin,f. 1862, fotograf, d. 1942 
b) Emanuel Honoratius Seidelin, f 1864,d. 1953 

papir- og frimærkehandler Århus 
  c) Vilhelmine Christine Seidelin,f. 1866,d. 1867 
  d) Anna Elisabeth Seidelin,f. 1868, d. 1868 
  e) Honoratius Bonnevie Seidelin,f. 1870,d. 1945 
      lærer og bibliotekar 
  f) Vilhelmine Elisabeth Seidelin, f.1871, d. 1900 
  g) Anna Seidelin,f. 1873, d. 1874 
  h) Christian Herman Kalkar Seidelin, f.21/6 1874, d. 1962 
            videreførte 

i)  Theodora Seidelin, f. 1875, d.23/3 1946 , ug 
j)  Johanne Seidelin, f.7/3 1877, d. 1877 
k)  Fernanda Emilia Seidelin,f.20/5 1880,d.2/5 1947  

 g.11/6 1901 m. enkem,sognepræst Gustav Georg Krog-Meyer 
- - - - - - - 
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 søn: 
Christian Herman Kalkar Seidelin, f. 1874, d.9/12  1962 side 1606 
 ophold hos morfar i barndom 
 præst v. Filipskirken, sekretær Kirkefonden & præst Mariendal K. 
 i København     -   side 1615 
g. 19/12 1805 Inger Christiane Larsen,f.19/4 1881, d.25/7 1964 
   2 børn:    
 1.Paul Christian Seidelin,f. 30/6 1906 i København,d.Ærø 4/4 1981 
   cand theol       sognepræst Knebel   side 1791 – 1804 - 1865 
       viderefører 
 
 2.Elsebeth Seidelin,f. 1915, g. 1943 
        Hans Palle Bertel-Hansen 
        3 døtre 
- - - - - - - 
 søn: 
Paul Christian Seidelin,f. 30/6 1906 i København, d.4/4 1981 Ærø 
 cand. theol. 1932 , studier i ind- og udland 
 sognepræst Knebel-Vrinners-Rolsø 1937 & lektor v. Århus  
 Universitet, dr. theol. 

                                  side 1791-1804 -1865 
gift 27/2 1940 Anna Sophie Dreiøe, f.1913  - se Dreiøe & Colding 
             slægterne – præsterne 15 & 16 
6 børn: 
a) Jørgen Seidelin f. 1941 
b) Sophie Elisabeth Seidelin,f. 1942 
c) Inger Chritiane Seidelin, f. 194? 
d) Hans Christian Dreiøe Seidelin, f. 1946 
e) Karen Margrethe Colding Seidelin,f. 1950 
f) Ide Mariane Wolborg Seidelin. f. 1958 
 
Kaen Margrethe Colding Seidelin er gift med sognepræst Henning 
Nielsen, Hyllested præstegård på Djursland (Tirstrup-Fugslev-
Hyllested-Rosmus pastorat), f. 12/6 1949. Dette par har en datter, 
Asta Marie Colding Nielsen, døbt i Knebel Kirke i 1974. Hun er  
med andre ord opkaldt efter et gammelt familiemedlem, nemlig Frits 
Coldings (Johan Frederik Andreas Colding) yngste datter,f. 20/6 
1887.        
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Note F  Falsen-familien – se også præst nr. 11 
Falsen – Familien                        
 
Falsen familien er lidt svær at få hul på, idet der er en del løse 
ender, og vi er lidt tilbage i tiden. Imidlertid - ved at samle 
den viden, jeg har kunnet finde og bruge ”lidt logik” er 
nedenstående 
Familieoversigt stablet på benene. 
Evt. usikkerheder fremgår af teksten ! 
        2 eller flere børn ? 
 
Kendsgerninger 
Falle Pedersen f. i Veibøl v. Haderslev 
Købte Østrupgård v. Veksø i Københavns amt 1685 
Falle Pedersen døde 1702 og enken 
  Elisabeth Dalhuus  (lidt usikker på f. 1661, men d. 1725) 
  flyttede til København  
        
I ægteskabet var der flere børn 
 
Kender i hvert fald 2 børn mærket 1-2. 
     Sandsynligvis var der en tredje – nedenfor mærket 3 
 

3. Enevold Falsen, overtog Østrupgård – blev            
borgmester i København 
Udnævntes til Conferensråd og senere adlet  18/8 1758 
under navnet de Falsen. Han dør 1761, men havde  

         sandsynligvis søn, justitiarius E. de Falsen 
         1755-1808, g. Anna H. P. Mathiesen 1762-1811 boede 
         i København. 
         De havde søn Jørgen Conrad de Falsen, f. 19/8 1785 i 
         Kristiania – blev søofficer – senere admiral J. C. de  
         Falsen - bosatte sig i 1844 på Søbysøgård på Fyn.(* 
         J.C. de Falsen var gift 2 gange: 
            3/4  1811 Cecilie Cathrine Høyer (1784-1816) 
            9/11 1825 Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz 

(1799-1871) hofdame hos Fr.d.6.’s dronning  
Marie Sofie Frederikke 

         Han døde der 23/8 1849 og efterfulgtes samme år af 
         sønnen Enevold de Falsen. Efter hans død 1867 overgik 
         Søbysøgård til datteren, Malvina, der var gift m. Zytphen  
         Adeler på Adelersborg / Dragsholm. 
                                   Afsnittet forsættes 
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         Hun solgte i 1923 og efter flere ejerskifter og frastyk- 
         ning og blev Søbysøgård derefter Ungdomsfængsel. 
          Denne gren af de Falsen uddøde her. 
                       *) J.C. de Falsen solgte fæstegodset til 
                          sine bønder på favourabele vilkår. 
                          En af disse i Dømmestrup kaldte efter 
                          dette sin gård for ”Falsensgave”. 
                          Ses endnu ! 

4. Johan Eskild Falsen købte Søbo 1723 
Adlet de Falsen 18/8 1758 
Dør 1758 
 Gift 2 gange  
  a) 17/10 1725  Margrethe Maria  Frawn ?? 
      f. 1689, d. 1729  
      kender ej børn 
  b) 3/11 1730 Johanne Tommerup 
      f.1710, d. 1740 
                       
    havde datter Margrethe Maria, overtog Søbo, død 1895 
    hun var g. etatsråd C.L. Scherewien 
         kender intet til evt. børn 
    Søbo solgtes derfra 1795 
 
De 2 brødre havde meget begrænset efterslægt i Danmark, men 
flere var flyttet til Norge, hvor slægten kendes i dag, men 
man har undladt at bruge ”de” foran Falsen. De Falsen er udød 
i Danmark, jf. adelsårbogen. 
Altså 2 brødre blev adlet under navn de Falsen i 1758, men der 
kunne have været flere søskende, som ikke var blevet adlet. 
- - - - - - - - 

  3. Vi kender således 
Valentin Pedersen Falsen – kender desværre ej fødsels- og 
dødsdato. 
     Han kan være/ er nok bror til de 2 ovennævnte 
Han nævnes som forpagter på Haugård i Vigerslev sogn, Fyn 

    gift 2 gange a-b 
e) Anna Bering, f. c. 1698, d. 1736 

Præstedatter fra Køng-Verninge 
Gift 27/11 1720 nok i Verninge el. Køng 
   Der kan være tale om i hvert fald 2 døtre 
   1. Elisabet Sophia Falsen, f.9/2  1724, g. m 
      Pastor Anders Eilschou, Jordløse ,enke  
 
   2. Elisabeth Valentinsdatter Falsen, f.11/9 1721 
      Gift m. pastor Hans Jacobsen Hvalsøe, Køng 
       Problem. Da oplyses hendes forældre til 
              Valentin Falsen og Anna Vitusdatter Bering(t 
                   Afsnit forsættes 
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f) Kirstine Margrethe Scherff m 
Valentin Pedersen Falsen, nu hørkræmmer i København 
 Datter: Anne Marie Falsen,f. 1750 gift 2 gange 
            opkaldt efter hans 1. kone 

e) pastor Dorph Diedrichsen, Køng ca. 1773 
f) pastor Ivar Seidelin, Køng     ca. 1776 
 
 

Forudsætning 
At forpagter i Vigerslev Valentin Pedersen Falsen, gift med Anne 
Bering, er identisk med hørkræmmer Valentin Pedersen Falsen gift 
2. g. med Kirstine Margrethe Scherff med opkaldt datter Anne 
Marie, som så igen blev gift med 2 på hinanden følgende præster i 
Køng 
 
t)Problem 
Vitusdatter passer ikke ind i systemet. 

Kan være en regulær (skrivefejl) fejl 
 Men vi har: 
   Pastor Peder Bering har søn, Vitus Bering, der blev præst i  
   Rind-Herning. Han kan have haft datter Anna Vitusdatter  
                                                    Bering, 
   I så fald synes en sådan for ung til at kunne blive gift med  
   den omtalte Valentin Pedersen Falsen og bemærk:allerede at  
   have en datter, Elisabeth født 1721. 
       Jeg tror ikke på den ! Se også Note A Anna Bering. 
       Findes hos præst nr. 9 Peder Bering 
 
   Al logik tilsiger, at Valentin Pedersen Falsen blev gift med 
   pastor Peder Pederen Berings datter, Anna. 
 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Note H  Hvalsøe-familien – se også præst nr. 11 
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Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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Christian Storch 
 

14.sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1820-1870 

 
 

Personalia 
 
Christian Storch, f. 23/3 1780 i Balslev på Vestfyn, d. 21/11 1870 
i Køng. 
   Forældre: sognepræst i Husby, Hannibal Samuelsen Storch og  
             Ingeborg Pauline Bruun 
Gift 17/11 1830 i Køng m. Karen Mathilde Gøtche,f. 13/8 1806 i 
Jyderup,d. 15/1 1883 på Frederiksberg. 
       Forlovere: pastor Holm i Brendekilde og pastor Storch 
                  i Kerte (vistnok hs. bror) 
   Hds.Forældre: sognepræst i Jyderup, Hans Philip Gøtche og 2.  
            hustru Petronella Christiane Geisler, d. Køng 21/12  
                  1855, 84 år – begge bg. i Køng, jf. deres grav- 
                  sten – flyttet til Skovkirkegården 
                Efter overlevering skulle begge ægtefæller være af 
                norsk afstamning. 
   I ægteskabet blev der født 6 sønner og 6 døtre, hvoraf de 9  
   blev voksne: 
    Hans Phillip Storch,f. 1831 
    Pauline Christiane Storch, f.c.1832 
    Theodor Frederik Ernst,f.c.1835 
    Theodore Vilhelmine Emilie,f.c.1835 (tvillinger)(z 
     hun g.m.læge Peder Andreas Brøndum Rasmussen fra København 
    Mathias Vilhelm Samuel, f.1837 – sen. professor på  
                      Landbohøjskolen- gift m kusine (x 
    Christian Ferdinand, f.c.1839 
    Peder Julius Viggo,f.c.1841 
    Edvard David,f.c.1843 
    Ursula Marie Mathilde, f. 2/1 1846 –     d. 26/4 1846 
    Johanne (Hanne) Marie Ursula Mathilde, f. 7/5 1847 
    Amalie Sofie Birgitte, f.19/11 1848,     d.25/12 1852 
    Sophie Amalie Birgitte, f.19/11 1853,    d.10/2 1859 
              Fadderlisten er meget omfattende med en masse nota- 
              biliter fra egnen og familien. 
              Chr. Storchs familie synes temmelig omfattende: 
              Præsterne Storch i Sønderby og Kerte samt procurator 
              Storch i Odense. 
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- - - - - - - 
    I 2008 blev en ætling af Storch-familien døbt i Køng Kirke,  
    idet moderen, Anne Carter, for daværende boede boede på Byve- 
    jen 77 i Gummerup. Vi kunne give hende en del oplysninger om  
    Storchfamilien. Hun lovede til gengæld os  - via vist sin bed- 
    stemor - oplysninger om Storch familiens mange børn og deres  
    efterkommere. Udover oplysning om, at der ikke var mange ef- 
    terkommere, hørte vi desværre aldrig mere. 
    Vort brev gengivet nedenstående. 
    - - - - -  
    z) kun en af de mange døtre ses gift i Køng Kirke 
 
    x) Han blev i 1882 gift med sin kusine Petra Bang fra Hårby  
       præstegård. De fik 4 børn,heraf 1 søn, Peter med datter  
       Kirsten, senere gift m. Anders Glavind, der i 1999 udgav  
       Vilhelm Storchs breve fra hans militære tid under krigen i  
       1864. Giver et vældigt indtryk af den rædselsfulde krig. 
           (kan skaffes gennem bibliotek). 
       Mathias Vilhelm Samuel Storch blev ingeniør og senere ansat 
       v. Landøkonomisk Forsøgslaboratoriun på Frederiksberg og  
       senere professor ved Landbohøjskolen. 
       Kendes stadig fra ”storchs prøve”, som er en prøve om mælk  
       er blevet pasteuriseret før det kommer i handel. 
 
       Vi har ikke forsket i de øvrige børns videre skæbner, men  
       skulle du eller din familie have flere oplysninger, er vi  
       meget interesserede.                                                                                         
     
 
 
 

Ungdom og Udannelse 
Christian Storch er student fra Odense, cand. teol. 1807. Hvad han 
lavede fra 1807 – 1817 vides ikke – måske huslærer et sted. 
Fra 1817 er han kapellan hos pastor Seidelin i Køng og bliver fra 
1820 sognepræst. 
 
Der er knyttet en særlig historie til Chr. Stoch og Karen Mathilde 
Gøttche. Vi støder på den flere steder - i lidt forskellige 
udlægninger – men med samme substans. Ingen steder kan der hen-
vises til en sikker kilde. Derfor kan den kun stamme fra en af de 
2  personer - ellers er det en opdigtning. 
Jeg må dog gøre opærksom på, at der kan være ”pyntet” på historien 
gennem tiden. 
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      Historien om ”et litet lys” kan lyde sådan: 
Pastor Chr. Storch blev sognepræst i Køng i 1820 og var da omkring 
40 år og ugift. Der var ingen forpligtelser på hverken en præste-
enke eller en tilbageværende ugift præstedatter, så markedet var 
sådan set åben for ham. 
Det var efterhånden blevet en almindelig opfattelse, at han havde 
indstillet sig på at forblive ungkarl. De huslige forhold, som var 
ret omfattende i den store præstegård, klaredes af en husholder. 
I efteråret 1830 var pastor Storch imidlertid blevet lidt lun på 
husholderen, Karen Mathilde Gøtche. Hun har sikkert været dygtig 
og præsentabel og har haft en sikker hånd til at styre de huslige 
aktiviteter, så de gav præsten færrest mulige problemer. Han har 
sikkert grundig overvejet et frieri og et muligt ægteskab med 
chancer og risici samt for- og bagdele. 
Hvad Karen Mathilde angår – ved vi ikke – hun kan have haft sine 
forhåbninger, men efter tidens normer var det ham og ikke hende, 
der havde den udfarende kraft. 
Præsten lagde en plan. Det var efterår, og han plejede at gå en 
sen eftermiddagstur. 
Han skrev et frierbrev til hende og lagde det et sted, hvor han 
var sikker på, hun ville finde det sidst på eftermiddagen. Hvis 
hun sagde ”nej” skulle hun brænde brevet og aldrig lade det 
omtale. Hvis hun derimod sagde ”ja”, bad han hende tænde ”et litet 
lys” og stille det i et vindue, så han kunne se det, når han 
vendte hjem fra spadsereturen. 
   - - - - - - 
Da præsten vendte hjem til præstegården var der tændt lys i alle 
gårdens vinduer. Hvad der videre skete samme aften, ved vi ikke, 
men den 17. nov. var der bryllup i Præstegården. 
Han var da 50 og hun 24. Det blev skkert et både lykkeligt og 
produktivt ægteskab, idet pastorinden i løbet af de næste 23 år 
fødte 12 børn. ! 
 
 
Hvis historien har sin rigtighed, fortæller det lidt om en præst, 
der tænkte, før han handlede. Dette er i tråd med, at vi ikke 
kender til egentlige sager med sognebørnene. Præstefruen var sik- 
kert en handlekraftig dame, der med humør og humor kunne løse de 
mange daglige – både store og små – problemer, der uvægerlig ville 
være i en så stor husholdning. 
- - - - - - - 
Det var meget almindelig i hine tider, at præsten selv underviste 
eller havde en huslærer til at undervise præstegårdens børn. 
Vi ved efter folketælling fra 1850, at man havde en huslærer,  
nemlig: Johan Jensen,33 år og ugift samt cand.theol. som lærer i 
præstegården. 
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Præstegerning 
Vi kender ikke så meget til pastor Storchs præstegerning. Der ses 
ikke klager fra sognebørnene eller sager rejst af de foresatte. 
Vi må derfor formode, at forholdet til sognebørn og til præstens 
foresatte, provst og bisp samt nabopræster  har fungeret godt. 
 
Alt tyder på, at pastor Chr. Storch selv stod for præstegårdens 
landbrugsmæssige drift, jf. det store folkehold. I praksis betød 
dette, at han nød indtægterne, men også skulle afholde de fornødne 
udgifter. 
I 1871 – altså efter pastor Storch – ses præstegårdsjorden 
borforpagtet for 9 år til Rasmus Nielsen, Bonnegården i Køng. 
 
Pastor Storch blev som sagt meget gammel, og han fungerede til sin 
død, idet der ikke var en officiel aldersgrænse for præster / em-
bedsmænd. Han holdt derfor en kapellan, som normal var en yngre 
jobsøgende cand. teol. En sådan opholdt sig normal i præstegården, 
hvor kost og logi var en ikke ubetydelig del af kapellanens løn. 
Der kunne altid være en chance for, at kapellanen ved sognepræ-
stens død kunne overetage embedet. Det skete ikke her, men vi ved 
fra Ft. 1870 at kapellanen da var: 
Carl Fr. Theodor Strodtmann,43,ugift,res. kapellan,f. i Egense, v. 
Svendbrg. 
Bl.a. på grund af den lange præstegerning blev pastor Storch 
udnævnt til konsisterialråd, hvilket var en stor ære. 
 
Efter pastor Storchs død flyttede hans enke til København og fik 
nok ophold hos en af børnene. Hun døde i 1883 og blev begravet i 
Køng. 
- - - - 
I 1849 fik vi grundloven. Det betød fuld religionsfrihed. 
Grundlovsfædrene erkendte, at de ikke sådan lige med et snuptag 
kunne ordne kirkens forhold under den nye grundlov. Også på dette 
område indsatte de i grundloven en løfteparagraf om, at kirkens 
forhold skulle ordnes ved lov. 
Jeg tror ikke, at det umiddelbart har betydet noget for præstens 
virke. 
 
Onkring 1840 gik de såkaldte vækkelser over land og rige, men  
intet tyder på, at det har grebet ind i i hverdagen i Køng sogn. 
Man fik dog en højskole, men såvidt jeg er orienteret, skete dette 
på foranledning af en udefra kommende mand og ikke fra en lokal 
kreds. 
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     I al sin glans nu stråler solen, 
     livslyset over nådestolen, 
     nu kom vor pinselilje-tid, 
     nu har vi sommer skær og blid, 
     nu spår os mer end englerøst 
     i Jesu navn en gylden høst. 
 
        1843  N. S. F. Grundtvig  1783-1872 
 
 
Folketællinger. 
Disse giver en masse oplysninger om Præstegårdens store hushold-
ning. 
Jeg gengiver for hele perioden. 
 
Ft. 1787 
Ivar Seidelin,præst,40 år.g.1.g 
Anna Marie Falsen,37,kone, g.2.g 
 David Niels Dorf Seidelin,8,deres søn 
 Valentin Peter Seidelin,7,deres søn 
  6 tj.folk, bl.a. 
   Elisabeth Marie Hvalsøe,27,ug, konens søsterdatter 
 
Ft. 1801 
Ivar Seidelin,54,g.1.g. sognepræst 
Anna Marie Falsen,51,kone,g.2.g. 
  5 tj.folk, bl.a. 
   Mette Catrine Seidelin,27,ug, Ivar S.s brordatter 
 
Ft. 1834 
Christian Storch, 54,sognepræst 
Karen Mathilde Gøtsche, 28,kone 
 Hans Phillip Hanniball Storch,3,deres søn 
 Pouline Christiane Storch, 2,deres datter 
 Sara Christiane Gøtsche,18,ug, husjomfru,nok brordatter 
  6 tj.folk 
 
Ft. 1840 108313, C 3329 Køng Præstegård 
Christian Storch, 60, g.,sognepræst,husfader 
Karen Mathilde Gøtzoche,34,g. hans kone 
 Klaus Philip Hannibal Storch, 9, deres barn 
 Pauline Christiane Storch,8, deres barn 
 Theodor Frederich Emil Storch, deres barn 
 Theodora Wilhemine Emilia Storch,5, deres barn 
 Mathias Vilhelm Samuel Storch,3, deres barn 
 Christian Ferdinand Storch, 1, deres barn 
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      Ft. 1840 forsat 
  Lovise Brohm,18, husjomfru 
  Lars Mortensen, 37, tj. folk 
  Thomas Jensen,23, tj. folk 
  Lars Peter Andersen, 16, tj. folk 
  Karen Pedersdatter, 33, ug., tj. folk 
  Anne Sophie Rasmusdatter, 28, ug., tj. folk 
  Anne Johanne Jacobsdatter, 18, ug., tj. folk 
  Karen Andersdatter, 15, tj. folk 
 
 
 
Ft. 1845 
Køng kip C 0562, husstand nr. 112, lbr.nr. 674 Præstegården 
Christian Storch, 65, sognepræst, f. Balslev 
Karen Mathilde Gøtzsche, 39, f. Jyderup               
 Hans Philip Hannibal Storch, 14, fis, deres søn fis = f.i sognet 
 Pauline Christiane Storch, 13, fis, deres datter 
 Theodora Vilhelmine Emilia Storch, 10, fis, deres datter 
 Theodor Frederich Emil Storch, 10, fis, deres søn 
 Mathias Vilhelm Samuel Storch, 8, fis, deres søn 
 Christian Ferdinand Storch, 6, fis, deres søn 
 Peter Julius Viggo Storch, 4, fis, deres søn 
 Edvard David Storch, 2, fis, deres søn 
  Carl Georg Viggo Thorkelin, 12, f. Helsingør, plejesøn 
   Carl Severin Bülow, 29, ug., f. Ryslinge, cand.teol.,huslærer 
    Niels Hansen, 29, ug., f. Flemløse, tj. folk 
    Mads Christian Jacobsen, 21, ug., f. Køng, tj. folk              
    Anders Andersen,16, ug., f. Køng, tj. folk 
    Karen Pedersen, 38, ug.,tj. folk 
    Johanne Jacobsen, 23, ug., f. Køng, tj. folk 
    Maren Jørgensen, 39, ug., f. Hårby, tj. folk 
    Maren Johansen, 17, ug., f. Verninge, tj. folk 
 
 

             Fis = f.i.s. = født i sognet 
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Ft. 1850 
Christian Storch,70,sognepræst,f. i Balslev 
Karen Mathilde Gøtsche,44,f.i Jyderup 
   Børn: 
  (Hans Phillip f. 1831) 
 Pauline Christiane Storch, f.c.1832 
 Theodor Frederik Ernst,f.c.1835 
 Theodore Vilhelmine Emilie,f.c.1835 (tvillinger) 
    gift 30/5 1855 læge Peder Andreas Brøndum Rasmussen fra Kbhvn. 
     han var måske fra Køng ! 
 Matias Vilhelm Samuel, f.1837 – sen. professor på Landbohøjskolen 
    gift 1882 m. sin kusine Petra Bang, Hårby Præstegård (x 
 Christian Ferdinand, f.c.1839 
 Peder Julius Viggo,f.c.1841 
 Edvard David,f.c.1743 
 Ursula Marie Mathilde, f. 2/1 1846 – d. 26/4 1846 
 Johanne (Hanne) Marie Ursula Mathilde, f. 7/5 1847 
 Amalie Sofie Birgitte, f.19/11 1848, d.25/12 1852 
 Sophie Amalie Birgitte, f.19/11 1853,d.10/2 1859 
   Johan Jensen,33,ug, cand,theol. lærer i præstegården 
     dertil 7 tj.folk i præstegården: 
     Rasmus Hansen, 30 år, ugift, avlskarl /forkarl 
     Anders Andersen, 21 år, anden karl 
     Hans Jensen,15 år, tjenestedreng 
     Dorthe Schusler, 34 år, ugift, kokkepige 
     Ane Sørensen, 24, år, ugift, udepige 
     Susanne Nielsen,19, stuepige 
     Rasmine Andersen,18, barnepige 
 
 
Ft. 1860 
Christian Storch, 80 
Karen/Caroline Mathilde Gøtsche, 54 
 Hans Phillip, f.c.1831, ug 
 Pouline Christiane f. 1832, ug 
 Christian Fr., f.1839 
 (Jo)Hanne Marie Ursula,f.1847 
  Frederikke Sandager,14,f.Odense, plejedatter 
    6 tj.folk 
 
Ft. 1870 
Christian Storch,90,konsisterialråd & sognepræst 
Karen Mathilde Gøtsche, 63 
 Johanne Marie Ursula,22, datter 
  Carl fr. Theodor Strodtmann,43,ug,res. kapellan,f. Egense, Svb. 
     7 tj.folk 
 



fil:14-Storch-1820-1870.doc                     side 8 af 10 
 
Ft. 1880 
Peter Andreas Colding,66, provst, f. Kbhvn 
Emilie Vilhelmine Frederikke Redsted, 60, kone, f. Kbhvn 
 Hans Nielsen, 24, ug., f. Hårby, tj. Folk 
 Maren Mortensen,32, ug., f. Hårby, tj. Folk 
 Karen Marie Ramussen, 25, ug., f. Køng, tj. Folk 
 
     De få tjenestefolk bekræfter at landbruget er bortforpagtet 
 

o – o – o – o – o – o - o 
 
Kirkeklokke ej til hovedstæder 
støbtes du, men til den lille by, 
hvor det høres trindt, når barnet græder 
og inddysses blidt ved vuggesang. 
 
     1845 N. S. F. Grundtvig  1783-1872 
 

o – o – o – o – o – o - o 
 

Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,       1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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Kopi af brev fra 2008 fra J. M. Riis til 
Anne Carter, 
Byvejen 77, 
Gummerup 
 
 
 
 
Kære Anne Carter, 
 
 
 
Vedr. Storch familien. 
 
Tak for en interessant og behagelig samtale af forgårs. 
Som det fremgik af Byvandringen i maj har vi nogle registreringer om Køng 
Præstegård og diverse præstefamilier. 
I anledningen af den forestående dåb af en ny lille Storch har jeg nedenstående 
udskrevet lidt fra vore registreringer: 
 
Vedr. Storch fam. 
Pastor Chr. Storch f. 1780 i Balslev, blev præst i Køng 1820 og blev der til sin 
død 21. nov. 1870.                         Dengang gik præster ikke på pension, 
men kunne få hjælp til at holde en kapellan, hvilket skete her, idet  Carl Fr. 
Theodor Strodtmann, ugift, født 1827 i Egense v. Svendborg, oplyses som kapellan 
v. Folketælling i 1870 
Chr. Storch var forinden – nok grundet sin lange tjenestetid - udnævnt til 
konsisterialråd. 
Chr. Storch  blev – jf. historien om ”et litet lys” - gift 17/11 1830 med sin 
husholderske, Karen Mathilde Gøtzche, født i Jyderup i 1805. 
(Hvor autentisk historien er, ved jeg ikke – men den er da sød!) 
Vi har aldrig søgt på deres forældre og forfædre, idet det lå ligesom uden for 
vor opgave. En kilde har oplyst, at de egentlig begge var af norsk afstamning, 
hvilket ikke lyder usandsyndlig eftersom Danmark og Norge var sammen indtil 1814 
og det ikke var usædvanlig af unge nordmænd kom til Københavns universitet. 
                                                  side 2 af 3 
Chr. Storch og Karen Mathilde fik 12 børn, hvoraf 9 nåede at blive voksne, jf. 
denne oversigt: 
- - - - - - - 
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                           side 2 af 2 
   Børn: 
 Hans Phillip f. 1831 
 Pauline Christiane Storch, f.c.1832 
 Theodor Frederik Ernst,f.c.1835 
 Theodore Vilhelmine Emilie,f.c.1735 (tvillinger) 
    gift 30/5 1855 læge Peder Andreas Brøndum Rasmussen fra Kbhvn. 
     han var måske fra Køng ! 
 Matias Vilhelm Samuel, f.1837 – sen. professor på Landbohøjskolen 
    gift 1882 m. sin kusine Petra Bang, Hårby Præstegård (x 
 Christian Ferdinand, f.c.1839 
 Peder Julius Viggo,f.c.1841 
 Edvard David,f.c.1843 
 Ursula Marie Mathilde, f. 2/1 1846 – d. 26/4 1846 
 Johanne (Hanne) Marie Ursula Mathilde, f. 7/5 1847 
 Amalie Sofie Birgitte, f.19/11 1848, d.25/12 1852 
 Sophie Amalie Birgitte, f.19/11 1853,d.10/2 1859 
   - - - - - - -  
Der var mange daglige mennesker i præstegården: 
Tager vi folketællingen i 1850 var der foruden præsteparret, 
- 9 hjemmeværende børn (Hans Phillip var nok sendt til København  
    for at studere 
- 1 huslærer, Johan Jensen,33 år,født på Strynø,ugift, cand.theol.  
- 7 tj.folk: 
     Rasmus Hansen, 30 år, ugift, avlskarl /forkarl 
     Anders Andersen, 21 år, anden karl 
     Hans Jensen,15 år, tjenestedreng 
     Dorthe Schusler, 34 år, ugift, kokkepige 
     Ane Sørensen, 24, år, ugift, udepige 
     Susanne Nielsen,19, stuepige 
     Rasmine Andersen,18, barnepige 
 
Jo, der skulle megen mad på bordet hver dag – man skal huske, at præsten selv 
drev landbruget. 
     

= = = = = = = = = =  
 

Om selve Præstegården. 
Den for os ældst kendte Præstegård, som havde besøg af svenskekon-gen, Carl d. 
10. Gustav i 1658, nedbrædte sikkert totalt  d. 2. jan 1730: Pastor Paludan har 
fortalt mig, at der i nuværende udhus skulle sidde et bjælkestykke, som skulle 
være  fra 1730, men jeg har aldrig set det.  
Den nybyggede præstegård, hvoraf flere billeder/ malerier ses i konfirmandstuen 
og hvoraf man kan gøre sig en forestilling om, hvordan den så ud,holdt til 1894, 
hvor den nuværende præstebolig blev bygget. Landbrugbygningerne blev pø om pø 
fjernet – jorden forpagtet ud og senere omkr. 1925 fraskilt til 3 mindre 
landbrug beliggende ved vejen kaldet Præstemarken. 
 
Der findes i øvrigt billeder fra præstegården på Lokalhistorisk Arkiv. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Margit og Jens Riis 
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Peter Andreas Colding 
 

15.sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1870-1886 

 
Personalia 
Peter Andreas Colding, f.17/3 1813 i Studiestræde i København,dbt.  
i Frue Kirke 4/5 1813. Død i Køng 12/6 1886 
       Faddere: faster Anne & farbror Eiler Peter Holck Colding 
   Hans forældre var: 
  Andreas Christian Colding, f. 27/3 1780 i København,  
      dbt. Frue Kirke 4/5 1780, d. 25/9 1836 
      Skibsfører, månedsløjtn. i Marinen, Kaperfører, senere  
      gårdejer  Arnakkegård i Svinninge senere på Nygård i  
      Brøndbyøster fra 1817, g. 1811 m. 
  Anna Sophie Fønss,f 30/9 1778, d. 18/5 1844 
      Forældre: Peter Fønss & Louise Frisch, først sognepræst i 
               Esbønderup, sen. Oppesundby 
- - - - - - - - 

 
 

Peter Andreas Colding blev g. 2/12 1845 i København (Garn. K.) 
Emilie Wilhelmine Frederikke Redsted,f. 12/8 1819 i Kbhvn.(Garn.) 
   forældre: Oberstløjtnant Johan Frederik Redsted,f.1790,d. 1857 
         & Anne Kirstine Bolette (Polly) Quist, f. 1790, d. 1861 
                                         
  parret fik  5 kendte børn 

1. Johan Frederik Andreas Colding, f. 10/11 1847 på Anholt 
      videreførte slægten i Køng 
2. Eiler Peder Holck Colding, f. 4/7 1853 på Anholt 
3. Christiane Cathrinr Augusta Colding,f.7/3 1855 på Anholt 
       lokale folk var faddere til de 3 første børn 
4. Ludvig August Sophus Colding,f.10/5 1857 i Kobberup 
5. Carl Leopold Valdemar Colding,f.3/8 1859 i Kobberup 

 
Mere om Coldingslægten – så se Note C nedenstående 
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Ungdom og Uddannelse 
Peter Andreas Coldings forældre havde mange økonomiske vanskelig- 
heder. Derfor påtog farbroderen, ajunkt v. Aalborg Latinskole og 
senere professor i København, Peter Holck Colding, sig videre 
opdragelse og bekoste uddannelse af Peter Andreas Colding. 
Følgelig blev Peter student fra Aalborg i 1832 og blev indskrevet 
på Københavns Universitet samme år. Han afbrød dette for at hjælpe 
forældrene på Nygård i Brøndbyøster, men efter faderens pludselige 
død i 1836, genoptog han studiet nu som teologistuderende. 
Han var sikkert en fornøjelig og charmerende fyr og havde mange 
andre aktiviteter i gang, bl. a. med sang og musik sammen med 
fættrene Torben Lange og Theodor Fønss.  Det trak ud med eksamen. 
Til hans venner og omgangsfæller hørte også sen. profesor Japetus 
Stenstrup og P. M. Thestrup, senere sognepræst i Jungshoved. 
Gennem sidstnævne, der var blevet forlovet med oberstløjtnant 
J. Fr. Redsteds datter, traf han dennes søster, Emilie Wilhelmine 
Frederikke – de blev hemmelig forlovede – men gamle Redsted ville 
ikke give sit samtykke før Peter Andreas Colding havde fået 
eksamen og kunne forsørge en kone. 
Så kom der fart over studeringerne, og den 8/5 1843 fik Peter 
eksamen med Character haud illaudabijs (ikke urosværdig - 2. 
karakter). Dagen efter blev forlovelsen deklareret. 
Brylluppet måtte derimod vente til 2/12 1845, hvor han havde fået 
et sognekald på Anholt. 
 
Når man sådan læser her, får man en fornemmelse af en ung, 
veludseende, charmerende og velbegavet mand, der ikke i alle 
henseender på dette alderstrin endnu har fattet lidt af livets 
alvor. 
 
Præstegerning. 
 Først Højelse – senere Anholt 
I efteråret 1843 blev Peter Colding den 8/11 udnævnt til personlig 
kapellan i Højelse-Lellinge hos provst Kruuse, og han blev 
ordineret i Frue Kirke den 22. nov. 
Den 3/1 1845 blev han kaldet som sognepræst til Anholt, hvor 
kammerherre v.d. Maase – også god bekendt af svigerfar - var ejer 
og havde kaldsret. 
Han havde derefter håbet på – nok via gode forbindelser/svigerfar 
– at få et godt præstekald hos Baron Stampe på Nysø, der havde 
kaldsret til flere sydsjællandske kirker. Dette glippede, da 
kalsretten/patronatsretten blev frataget ejerne i 1849 – vist i 
tilknytning til grundlovens givelse. 
Så sad Peter Colding på Anholt til 1856. 
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Vi kender lidt til forholdene via en bevaret korrespondance mellem 
Peter og broderen, ing. L. Aug. Colding i København. Efter dette 
synes han at have befundet sig helt godt på det afsondrede sted, 
som i lange tider kunne være uden forbindele til fastlandet – ved 
vintertide i op til tre måneder. Præsteparret sukker over, at der 
sjældent er mulighed for familiekontakter. 
Man er tilfreds med præstegården og øens natur – vi hører om dra-
matiske strandinger, og om hvordan præsten i mange situationer må 
fungere som læge på øen. Han synes i det hele taget at være på god 
fod med øens befolkning. 
I præstegården på Anholt havde man 2 tj. folk, jvf. Ft. 1855 
 
 
Der findes en interessant opgørelse af præstekaldets indtægter og 
udgifter – nok fra 1847 
Indtægterne var sidste år 414 Rdl. og anslås i år til 440 Rdl. 
Udgifter er mere specificerede: 
  Kgl. skatter                 60 Rdl. 
  Landemodet                    6  ” 
  opkrævn. af andel af tiende  10  ” 
  Afdrag på lån statsgælden    40  ” 
  Enkekassen                   15  ” 
   løn til Karl   36 Rdl. 
   løn til pige   24  ”        60  ” 
  ”Jomfruen”, d.v.s. konen     20  ” 
  købt brænde, smør og flæst  101  ” 
                  i alt       312  ” 
  Herefter er der godt 100. Rdl til 
  øvrige fornødenheder incl. 
  fødevarer. 
 
 
- - - - - - 
  Præst i Kobberup 1856-1870 
Peter Colding har givetvis fra Anholt søgt nye embeder. Anholt må 
trods alt have været en udørken set fra en udefra kommende 
familie. I 1856 bliver han kaldet som sognepræst til Kobberup i 
Viborg Stift liggende ca. 7 km syd for Skive. 
Om svigerfar også har spillet med denne gang, vides ikke, men 
svigerfar døde først i 1857 – vist i Aalborg – så  måske ! 
 
Vi kender ikke så meget til perioden i Kobberup, udover at han 
også når at blive provst i det tilhørende provsti – må være Fjends 
Herreds Provsti. Almindeligvis bliver man ikke dette uden at 
oppebære den fornødne tillid, så vi må antage, at han har passet 
sit embede til bispens og omgivelsernes tilfredshed. 
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I præstegården var der v. Ft. 1870 foruden familien 5 tj. folk, 
samt – og det er meget interessant en lærerinde til børnene, 
nemlig 
Sophie Emilie Prinon, f. 1850 i Nyborg 
  det må være den senere svigerdatter. 
 
Dette tyder på, at børnene er blevet hjemmeundervist, måske først 
af forældre og siden af en huslærer. 
Ældste søn, Johan Frederik Andreas, kaldet Frits, er ved Ft. 1870 
hjemme i præstegården og er opført som student. 
Om han er reelt studerende, ved jeg ikke. 
                                                
Jeg ved ikke, hvorfor det aldrende præstepar har søgt fra Kobbe-                  
Rup, og jeg ved heller ikke, om man har forsøgt dette i flere år. 
Dog – næppe med en provstestilling.. 
Det vil være det rene gætteværk, at foretage vuderinger desangåen- 
de. 
Kendsgerninger er, at Peter Colding i 1870 bliver kaldet til Køng 
sogn i Fyns Stift og med sin familie flytter ind i Præstegården. 
Selvom han ikke er provst i Båg herred, tituleres han stadig som 
provst. 
- - - - - - 
 
 
Præst i Køng 1870-86 
Vi ved ikke noget om hvilke forventninger henholdsvis præst og 
menighed har haft til at stifte hinandens selskab i 1870. 
Vi er ikke stødt på nogle problemer i perioden, så vi må antage, 
at der har været gensidig tilfredshed. 
Alene det, at menigheden ønsker at få Colding seniors søn som ny 
præst, da Colding senior dør i 1886, tyder på, at man havde endog 
særdeles meget tilovers for Coldingfamilien 
 
 
 
 
Kilder: 
Personalhistorisk Tidsskrift 1944  
Ingeniøren og Fysikeren 
   Ludvig August Colding 
     Mindeskrift  
     Ingeniørvidenskabelig Skrifter A nr. 20  
     Forfatter Vilhelm Marstrand 
Årbog fra Randers amt historiske Selskab 
S. V. Wiberg: Ny Geistlig Stat 1860 
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Note C om Colding familien 
 

Colding fam. 
   både sen. og jun. 
 
Andreas Andreasen, skrædder i Låsbygade i Kolding, d. 1742 
g. Maren Bertelsdatter Lindberg, f. 1697 i Kolding, d. 1751 
Håstrup.               Hds. afstamning er kendt – forældre 
                       hanskemager/skrædder i Kolding 
                       Bertel Nielsen og hustru Dorte Jon/  
                       Pedersdatter,f. 1670, d. s.st.1717 
                       g. 1694 
                       Dorte var datter af skrædderm. Jon Pedersen 
                       f. Kolding 1639,d. 1689, gift 1667 m 
                       Kirsten Nieldatter,f. i Kolding 1639, d. s. 
                       st. 1698 
                           noget tyder på, at mændene var kommen  
                           ude fra. 
 

- - - - - - - 
 søn: 
Andreas Jørgen Andreasen Colding, sognedegn på Askø, f.21/10 1718, 
                                     bg. Toreby, Lolland 4/2 1781 
      nævnes som skræddersvend i Nakskov og Stokkemarke samt som 
      skrædder og Skoleholder i Sandby.  Nævnes som sognedegn på 
      Askø 5/6 1750 
      gift 2 gange 
      1.  Stokkemarke 27/12 1739 m. 
        Karen Nielsdatter, dbt.Nakskov 18/9 1709,d. Askø 22/8 1751 
          datter af Niels Tobakspinder,d. 30/12 1730 i Nakskov. 

    2.  på Askø 20/10 1751 
        Margrethe Jeppesdatter, f. ?, d. 30/8 1778 v. ildebrand 
          i degneboligen. 
          kender kun 1 barn – en søn fra 1. æg.sk 
              Andreas Andresaen Colding – videreførte 
- - - - - - - 
 

søn: 
Andreas Andreasen Colding,f.1/1 1740 i Stokkemarke,d. 20/3  1808 
                   koffardikaptajn, løjtn. i Søetaten 
  familien boede først i København 
  ejede gårde i Udesundby, sen. købmandsgård i Holbæk, sidst 
  bosat i København - havde et begivenhedsrigt liv 
  g.i Norge i Listerlandet 6/12 1772 m. 
  Antoinette Augusta Holck, f. i Christiansund 2/8 1747, d. i  
                                         Khavn.   26/4 1843 



fil: 15-Colding-sen-1870-1886.doc           side 6 af 12 
 
                      Hds. forældre var: 
                      Eilert Peter Holck,f.12/4 1708,d. 26/12 1759 
                      sidst sognepræst til Ørlandet, g. Zephora  
                      Cathrine Friis,f. 6/10 1716 i Molde,d.27/12  
                      1753 i Fosen 
 
  kender 7 børn:   mærket 1-7 
1. Zephora Cathrine Colding,f. 1773,d. 1773 
2. Zephora Cathrine Clding,f.10/11 1774 (i Kbhvn.?) 

  d. 7/12 1859, g. 1798 i Holbæk m. senere distriktlæge først  
  Holbæk og derefter Viborg, Peter Christian Schjøt Bagger,f.  
  5/11 1763, d. 15/11 1823 

3.  Anne Helene Colding,f. 14/10 1777,d. 4/10 1842, ug. 
     6 & 3 kendes som faddere til nevø 
     Peter Andreas Colding. 
     Hun var husbestyrerinde for jædefam. Mendel Levig Nathansen 
4.  Andreas Christian Colding, f. 27/3 1780, d. 25/9 1836 
                                  viderefører – se næste side             

 
5.  Nicoline Sophie Friis Colding, f. 31/1 1783, d. 20/3 1864 

g. provst Daniel Peter Smith 1782-1871, præst/provst i  
      Sakskøbing, Horslunde og Stege 

  Han havde familieskab til maleren Vilhelm Marstrand, land- 
  inspektær Vilhelm Daniel Chr. Foss, far til Alexander Foss 
  samt Vilhelms 2 søstre, g. m. henholdsvis maskininspektør 
  Holger Hansen og ? Christiani – mor til Rudolf Christiani 
 

6.  Peter Eiler Holck Colding, f. 18/3 1786, d. 1865 
     premierlt.adjunkt i Aalborg, sen. professor 

g. 2 gange: 
1. Ida Cathrine Nicoline Aagaard,f. 1802,d.1829 
2. Bolette Engelbrecht Aagaard,f.1796,d. 1891 

de var søstre ! 
de fødte ham hver 2 børn – bl.a sognepræst 
Frederik Idæus Holck Colding (1829-1904), der igen havde 
Sænnen, departementchef Peter Andreas Holck Colding 
(1874-1926)    

7. Albrecht Christoffer Colding,f. 1788, d. 1691 
 

- - - - - - - 
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 søn: 
Andreas Christian Colding, f. 27/3 1780 i København, d.25/9 1836 
   dbt. Frue Kirke 4/5 1780, faddere: faster Anne og farbror Pe- 
                            ter Eiler Colding 
   Skibsfører, månedsløjtn. i Marinen, Kaperfører – det var et  
   ret dramatisk liv  under Englandskrigene – blev senere i 1813  
   ejer af Arnakkegård i Svinninge, so skiftedes ud med Nygård i 
   Brøndbyøster fra 1817 *)      Kongebrev 8/1 1811, g. 15/2. 
   Anna Sophie Fønss,f 30/9 1778, d. 18/5 1844 
      forældre Peter Pedersen Fønss & Louise Frisch, først sogne- 
               præst i Esbønderup, sen. Oppesundby (hav.14 børn) 
               ”Fønserne” var igen en stor og betydningsfuld fa- 
               milie med mange børn. 
               Anna Sophies tvillingsøster Louise blev g. 28/2 

1813 m Koffardkaptain Torben Hansen Lange, som  
igen havde en datter, Henriette Louise Lange, der 
blev gift med fætter Ludvig August Colding (x 

 
                *)Disse forældre havde mange økonomiske vanske- 
                  ligheder og havde svært ved at bekoste drenge- 
                  nes uddannelse, hvorfor farbroderen Peter Holck 
                  Colding påtog sig dette hverv. 

         
kender 2 børn:  mærket 1-2 
1. Ludvig August Colding,f. 13/7 1815 på Arnakkegd., d.21/3 1888 

      Ingenør. & fysiker, anlagde Københavns  Drikkevandsforsyning   
      Gift 1845 med kusine Henriette Louise Lange (x 
      åbent hjem, hvor nevø, ”Frits” kom i sin studietid.  
 
      Der var 4 børn i hjemmet, bl. a. Torben Andreas Colding 
      1849-1933. Han blev ingenør og havde datter, Alexandra, der 
      blev gift med halvfætter/ næstsøskendebarm Rudolph Emil  
      Colding. Parret havde  
      2 drenge: 
       Frits og Torben  
                 - - - - - - 
                Om Ludvig Aug. Coldings spændende liv 
                Læs Ingenøren og Fysikeren 
                Ludvig August Colding 
                Af Vilhelm Marstrand 
                   Valgsprog: 
                   Naturens Kræfter er uforgængelige 
                - - - - - - 
 
2. Peter Andreas Colding, f.17/3 1813 i Kbhvn.,d. 12/6 1886 Køng 
           faddere faster Anne & farbror Eiler Peter Holck Colding 
                            viderefører slægten 
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- - - - - - - 
                                        
 søn 
Peter Andreas Colding, f.17/3 1813 i Kbhvn.(Frue sogn), d. 12/6  
                                                   1886 i Køng 
    g. 2/12 1845 i København (Garn.) m. 
Emilie Wilhelmine Frederikke Redsted,f. 12/8 1819 i Kbhvn.(Garn.) 
   havde flere søskende 
   forældre: Oberstløjtnant Johan Frederik Redsted & Anne Kirsti-  
                                        ne Bolette (Polly) Quist 
   Hds. forældre ville ikke give samtykke til Brylluppet før  
   Peter Andreas Colding var færdig med sine teologiske studier 
   og fået et embede, så han kunne forsørge en kone. 
    Peter Andreas blev cand. theol. 8/5 1843 og næste dag blev  
    forlovelsen deklareret. Ordineret 22/11 1843 
 
   Nærmere om Peter Andreas Coldings liv og levnes hen- 
   vises til den særlige i indledningen værende omtale 
 
  parret fik  5 kendte børn (mærket 1-5) 

1.  Johan Frederik Andreas Colding, f. 10/11 1847 på Anholt 
      videreførte slægten i Køng 
2.  Eiler Peder Holck Colding, f. 4/7 1853 på Anholt 
3.  Christiane Cathrinr Augusta Colding,f.7/3 1855 på Anholt 
       lokale folk var faddere til de 3 første børn 
4.  Ludvig August Sophus Colding,f.10/5 1857 i Kobberup 
5.  Carl Leopold Valdemar Colding,f.3/8 1859 i Kobberup 

 
- - - - - -  
søn: 
1.Johan Frederik(Frits) Andreas Colding, f.10/11 1847 på Anholt,d. 
                                          dec. 1923 i Kbhvn. 
  præst i Hvidbjerg Vesten Aa (Thy) 1877-1886 
  præst i Køng   1886-1917 
                                                                              
  gift 24/5 1878 i Køng m.Sophie Emilie Primon,f. 15/6 1849 i  
           Nyborg, d. 10/7 1926  i København, bg. i Køng 
         Forlovere: A. Colding og E. Prinon, beg. København 
         Forældre:bogholder/klædesfabrikant Morits Rudolph Prinon  
          og Sofie Henriette Shalburg 
 
         Sophies morfar var en ingenør Schalburg – noget med  
          Kørsør-Nyborg overfarten 
     Sophie havde søster Petrine m. datter Augusta, boede i  
     København – ellers er familien ikke nærmere udforsket. 
                           forsættes næste side 
- - - - - -  



fil: 15-Colding-sen-1870-1886.doc           side 9 af 12 
 
 
Johan Fredrik Colding student fra Viborg 1867, teologisk kandidat 
1875 
Johan Fr.Colding var først præst i Thy i Hvidbjerg Vesten Aa,  
    Lodbjerg & Ørum - vist fra 1877 
nabosogn mod nord var Stenbjerg-Nørhå, hvor datter Karen Margrethe 
    gift Dreiøe senere blev præstekone 
- - - - - - 
Kom så efter ”anmodning” til Køng, som afløser for sin far 
gl. provst Colding 
 
fik 6 børn – 2 døde som spæde (har aldrig funden dem ) mrk.1-4 
  1.Karen Margrethe,f. 19/4 1879 i Hvidbjerg Vesten Aa, konf. Køng  
     1893 g. Hans Dreiøe 
     2 døtre, bl. a. Ane Sophie g. Seidelin 
           se Dreiøe slægten 
 
  2. Peder Andreas Prinon Colding ,f.21/12 1880 – konf. Køng 12/4  
                                                     1896(x 
        Gik da på Assens Realskole – sen.avlsforvalter i Køng  
        Præstegård v. Ft. 2001 
           Peder g. m. Ebba, - kender ej videre skæbne 
 
   3.Rudolph født 26/12 1882 i Hvidbjerg Vesten Å, konf. Køng 1897 
     Gik da på Odense Latinskole 
     Rudolph nævnes som stud polit – Rudolph blev gift med Alex = 
     Alexandra, der var hans halvkusine, sønnedatter 
     af Ludvig Aug. Colding (se Københavns vandværker) 
     Rudolph & Alex havde sønnerne Torben & Frits 
 
   4.Asta Marie, f. 20/6 1887 i Køng, konf.smst. 1902 
     Asta havde en forelskelse i kunstmaler  Ploug, der opholdt  
     sig i Præstegården og malede – billeder findes i Køng Præ- 
     stegård. 
     Men forældrene satte sig mod forbindelsen – for usikker 
     for Asta, mente de – forældrene havde andre planer med Asta  

- hun skulle være deres ”alderdoms trøst”. 
     Forblev ligesom Ploug ugifte ! 
     Asta blev lærerinde i København. 
     Efter Anne Sophie Seidelin fik hun efter forældrenes død en  
     trist skæbne. 
     En af Anne Sophies børnebørn blev opkaldt efter Asta Marie 
 
- - - - - - - - - - 
                                                    
x) det med avlsforvalter virker lidt ”poppet”. Landbruget var 
bortforpagtet – så hvad han lavede ?  Ved ikke ! 
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De familiemæssige relationer mellem Dreiø, Colding  

og Seidelin familierne omkring år 1900 
 
Dreiøe 
Ærø – Anne Sophies far beskrivelser: 
Dreiøe familien  
Halmøerne var store svære folk - som Anne Soophie 
Dreiøerne var bredskuldrede, undersætsige og kortbenede 
 
- - - - - - 
Hans Nielsen Dreiøe, hængte sig – kender ej data ? 
 gift med 
Anna, f. Halmøe, f. ?, d. 1913  
 fik flere børn: - kender 2: 

1. Christian Samuel (Hansen) Dreiøe, g. m. Ghita, kender ej data 
kender ej mere herom 
 

2. Niels Hansen Dreiøe,f. 1842 på Ærø - videreførte 
- - - - - - - 
 søn: 

  Niels Hansen Dreiøe,f. 1842 på Ærø,d. 1932 i Nykøbing F., bg.  
                        Ærø, g. 1873 på Ærø m. 
  Meta Christine, f. ?, d. 1926 
 

    3 børn:  mærket a-c 
    a) Hans Nielsen Dreiøe, f. 1875 
                         videreførte – se næste side 
    b) Niels Nielsen Dreiøe,f,?, d. efter 1903, sømand/styrmand 
       blev dolket i Australien 
 
    c) Carl August Nielsen Dreiøe, f. d.? 
              skibsmægler boede i Hamborg 
       g.m. Helene 
       havde plejesøn, Willy = hendes nevø 
 
      søn b havde normal syn 
      sønnerne a & c var farveblinde - 
          ”arv” fra deres mor, derfor ej sømænd 
 
- - - - - - - 
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 søn: 
Hans Nielsen Dreiøe, f. 1875, d. 
cand.teol. 1903, præst i Ålborg 1903-1906 
    præst Nørhåb-Stenbjerg i Thy, 1906-1911 
    præst Filipskirken på Amager  1911- 1926 
    præst Nykøbing F fra 1926 –1945 (pension) 
    blev stiftprovst i Nykøbing F. 
g. 26/3 1903 i Køng Kirke m. præstedatteren 
Karen Margrethe Colding, f. 19/4 1879   d. 
 
   havde periodevis 2 plejebørn 
         Christian fra Ålborg 
         ”Pind” fra Thy 
   fik selv 2 biologiske børn: mærket 1-2 
 
    
   1. Anne Sophie,f.12/5 1913 
      g. 27/2 1940 Poul Seidelin, f. 1906, d. 1981 på Ærø 
         se videre under Seidelinslægten – fil 14-Seidelin 
         samt note S nedenstående 
              
   2. Nina Christine, f. 1916, g  Poul Langkilde, begge  
     læreruddannede fra Haderslev Seminarium, - forbindelse til  
     Bramstrup,Fyn ??? 
                     barnebarn Mette Christine 
 
 
Note S 
Seidelin 
der var en pastor Seidelin, forgænger for Hans Dreiøe v. 
Filipskirken 
Hed Christian Seidelin g. m. Inger, f. 19/4  ?? 
 2 børn: mærket a-b 
 a.Poul Seidelin f. 1906, præst Knebel & Vrinners i 1937 
   forlovet dec. 1939 m. Anne Sophie Dreiøe Nielsen, g. 27 febr.  
   1940 - han pens. 1976, flyttede til Ærø til det gammle familie-  
   hus, hvor han døde 1981. 
 
 b.Elsebeth Seidelin,f. 1916, g. 
 
   Seidelin slægten i sin fulde omfang findes hos Pastor Ivar 
   Seidelin i Køng 1775-1820 - præst nr. 13 
- - - - - - - - - - - 
 
Hele Seidelin-slægten – se præst 13 Iver Seidelin  
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Litteratur 
Nina Langkilde, f. Dreiøe 
   Amagerbørn og Ærøgæster 
Anna Sophie Seidelin, f. Dreiøe 
  2 stk. erindringer: 
  Barndommen – de lange år 
  De unge år 
 
- - - - - - - - - - - - - 
 
        I østen stiger solen op, 
        den spreder guld på sky, 
        går over hav og bjergetop, 
        går over land og by. 
           1779-1862 Bernhard Severin Ingemann 1837 
 

o – o – o – o – o – o - o 
 

Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     Søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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Johan Frederik (Frits) Andreas Colding 
 

16. sognepræst i Køng efter Reformationen. 
1886 – 1917 

 
Personalia 
 
1.Johan Frederik(Frits) Colding, f.10/11 1847 på Anholt,d.7/10  
1923 i Kbhvn., bg. Køng. 
Forældre: 
    Peter Andreas Colding, f.17/3 1813 i København, 
    d. som præst i Køng 12/6 1886 
    g. 2/12 1845 i Kbhvn. m.  
    Emilie Wilhelmine Frederikke Redsted,f. 12/8 1819 i  
    Kbhvn.(Garn.), d.  5/( 1910 på Frederiksberg, bg. i Køng 
                                        

  gift 24/5 1878 i Køng m.Sophie Emilie Prinon,f. 15/6 1849 i  
           Nyborg, d. 10/7 1926  i København, bg. i Køng 
           Forlovere: A. Colding og E. Prinon, beg. København 
   Hds.forældre:bogholder/klædesfabrikant Morits Rudolph Prinon og 
            Sofie Henriette Shalburg, f. c. 1811 i Holsten 
            Hun opholdt sig i Køng Præstegård Ft. 1890 
   morfar var en ingenør Schalburg – noget med Korsør-Nyborg  
                                                overfarten. 
     Sophie havde søster Petrine m. datter Augusta, boede i  
     København – ellers er familien ikke nærmere udforsket. 
    - - - - - - 
”Frits” og Sofie havde  4 børn: 
   Karen Margrethe Colding,f. 19/4 1879 i Hvidbjerg Vesten Aa,  
     Konf. Køng 1893 g. 26/3 1903 i Køng m. Hans Dreiøe 
     2 døtre, bl. a. Ane Sophie g. Seidelin 
 

   Peder Andreas Prinon Colding,f.21/12 1880 – konf. Køng 12/4  
                                                       1896 
     Gik da på Assens Realskole – sen.avlsforvalter i Køng  
        Præstegård v. Ft. 2001 
           Peder g. m. Ebba, - kender ej videre skæbne 
           Avlsforvalter – virker lidt ”poppet”  -      
           Jorden var bortforpagtet ! 
               De 2 næste børn på næste side 
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   Rudolph Colding,født 26/12 1882 i Hvidbjerg Vesten Å, konf.  
                                                   Køng 1897 
     Gik da på Odense Latinskole 
     Rudolph nævnes som stud polit – Rudolph blev gift med Alex = 
     Alexandra, der var hans halvkusine, sønnedatter 
     af Ludvig Aug. Colding (se Københavns vandværker) 
     Rudolph & Alex havde sønnerne Torben & Frits 
 
   Asta Marie Colding, f. 20/6 1887 i Køng, konf.smst. 1902 
     Asta havde en forelskelse i kunstmaler  Ploug, der opholdt  
     sig i Præstegården og malede – billeder findes i Køng Præ- 
     stegård. 
     men forældrene satte sig imod forbindelsen – for usikker 
     for Asta, mente de – forældrene havde andre planer med Asta  

- hun skulle være deres ”alderdoms trøst”, d.v.s. tage sig 
     af dem / passe dem – sådan blev det. 
     Hun forblev ligesom Ploug ugift ! 
     Hun var meget musikalsk – og der synes at være store mulig- 
     heder, men håndleddene kunne ikke holde til at spille på 
     klaver.     Blev i stedet - vist kun forskole - lærerinde. 
     Efter Anne Sophie Seidelin fik Asta efter forældrenes død en  
     trist skæbne. 
 
     Fadderne til børnene er som altid interessante – det ses at  
     man har gjort brug af den store Colding familie. 
      Se evt. kirkebøger eller Ingvard Rasmussen: Køng Gårde på  
      Glamsbjerg Lokal hist. Arkiv 
 
 
Uddannelse og levnedsløb 
 
Johan Fredrik Colding student fra Viborg 1867, teologisk kandidat 
København 1875 
Han var derefter uordineret medhjælper hos præsterne i henholdsvis 
Sdr. Nærå og Bederslev på Fyn. 
Johan Fr.Colding blev ordineret i dec. 1877 og derefter kaldet til 
embedet som sognepræst i Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum og Lodbjerg i 
Thy. Han holdt sin tiltrædelsesprædiken den 23 dec. og indsætte 
sig selv, da provsten var syg. 
Nabosogn mod nord var Stenbjerg-Nørhå, hvor datter Karen Margrethe 
    gift Dreiøe senere blev præstekone 
 
Kom så efter ”anmodning” til Køng, som afløser for sin far 
gl. provst Colding i 1886 
                            forsættes 
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Jeg kender ikke den egentlige og formelde årsag til at Johan 
Frederik Colding blev opfordret til / anmodet om at søge 
stillingen i Køng. 
 
Vi kan imidlertid hurtig finde et et par gode begrundelser: 
Sognebeboerne i Køng har sat megen pris på Colding sen. og må have 
haft godt kendskab til Colding jun. 
For Colding jun. må det have været en stor ære at blive tilbudt 
sin fars stilling. Dertil kan vi forestille os, at embedet i Køng 
har været meget bedre end i det nok fattige nordvestjydske sogn. 
Pastor Colding blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1917  
 
Præst i Hvidbjerg-Vestenå 
Vi kender ikke så meget til tiden i disse sogne. Det har sikkert 
ikke altid været lige let. Det var for præsteparret et helt nyt 
miljø og Indre Mission havde indfundet sig i Vestjylland. 
Derimod hører vi om kontakterne til Køng præstegård, og hvor 
langsommelig og besværlig en rejse var fra Thy og til Fyn. Det tog 
det meste af et døgn, nemlig fra 1. dag om eftermidag  til næste 
dag, hvor man sidst på formiddagen kunne være i Køng. 
Først transport til Bedsted St. i Thy og derfra med tog til Odde-
sund færgen.  Dernæst en langsommelig togrejse – delvis om natten 
- ned gennem Jylland til Fredericia. Dernæst igen med færge til 
Strib for endelig at nå den sidste togrejse herfra til Aarup. Her 
ventede  præstens lukkede vogn med de 2 brune heste og kørekarlen, 
Hans, som kører selskabet til Køng, hvor præsten tykmavet, med 
kalot og lang pibe mild og venlig byder ”velkommen”. 
                - barnebarns beskrivelse - 
 
Præst i Køng 
Under præstegerningen i Køng sker der store ting. Der bliver 
bygget en ny præstebolig, nemlig den vi kender i dag – stor og 
rummelig. Overleveringen siger, at præstefruen trods normal megen 
beskedenhed insisterede på netop en stor bolig. 
Dernæst kom hele lovgivningen om menighedsråd i 1903. Det betød 
store ændringer, men pastor Colding synes at have tilpasset sig. 
Vi hører og læser ikke andet. 
Præstegårdjorden var allerede bortforpagtet, og det vedblev den i 
Coldings tid. 
Så kom ønskerne om en ny kirke i Glamsbjerg 
Disse forhandlinger strakte sig over flere år, indtil kirken kunne 
indvies i 1912. Der var problemer undervej, men jeg henviser her 
til Glamsbjerg Kirkes Jubilæumskrift fra 2012. Her giver tidligere 
sognepræst i Køng, Lars Paludan, en indgående analyse om de 
kirkelige synspunkter i sognet – særlig i Glamsbjerg by – fra 
omkring 1900 og de efterfølgende årtier. 
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Pastor Colding har nok taget det hele med ophøjet ro uden at ville 
blande sig i diskussionen. Han har nok ment, at det vigtigste var 
at få en kirke rejst i stationsbyen. Han synes også at have været 
indforstået med den yderligere arbejdsbyrde. 
 
Køng Kirkes overgang til selveje 
Spørgsmålet om Køng Kirkes overgang til selveje blev også løst i 
pastor Coldings tid. 
Selvom det ikke lige var præstens sag, men derimod mere en sag 
mellem stiftet og den gamle kirkejer, grev Rantzau på Krengerup. 
Det var en både langsommelig og besværlig sag, som tog op imod en 
halv snes år 
    Læs herom under afsnit om patronatsretten i den almindelige  
    del.  Der står faktisk ikke i de gamle papirer noget om  
    præstens rolle, men han har givetvis – måske kun i kulisserne 
    - været indblandet. 
 
Afrunding 
Pastor Coldings barnebarn, Nina Dreiøe, g. Langkilde  skriver om 
sin morfar – det gengives efterfølgende: 
”Fritz Colding faldt hurtigt til i sin far gamle sogne. Hans 
venlige væsen tiltalte fynboerne, og der var altid folk under hans 
prædikestol. Han var en beskeden mand med små tanker om sin 
formåen; en ydmyg tjener for evangeliet, udadtil med holdning uden 
gejstlig præg. I omgængelse en mand af en sjælden tålmodighed og 
overbærenhed. Foruden den fra Thy velkendte Indre Mission, var der 
i sognet en åndelig bevæget kreds samlet om Højskolen i 
Glamsbjerg. Han så helst på dem som modsætninger mere end som 
modstridere for den ene sandhed. I 1912 havde han den glæde, at 
stationsbyen Glamsbjerg rejste sin egen kirke. I 1917 tog han sin 
afsked, skønt menighedsrådet havde opfordret han til at blive, men 
han følte, at hans kræfter ikke slog til.” 
Præsteparret flyttede til København og kom til at bo i nærheden af 
deres 2 døtre 
Pastor Colding døde i 1923 og blev  begravet på kirkegården i 
Køng. Menighederne satte en køn granitsten over ham på den nye del 
af kirkegården, som han givetvis selv har stået for indvielsen af. 
Hans hustru  blev også begravet der, da hun i 1926 døde. 
I en tekstbånd på pastor Coldings gravsten står: 
Jeg agtede mig ikke at vide andet iblandt Eder end Jesus Kristus 
og ham korsfæstet”. 
 
Familiemæssige relationer 
Se Colding-familien under pastor Colding sen. Præst nr. 15 
Dreiøe-familien ses under pastor Colding sen. Præst nr. 15 
Seidelin-fam ses under pastor Seidelin – præst nr. 13 
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Folketællinger 
Ft. 1890 Køng by – præstegården 
Johan Frederik Colding,43, g., sognepræst, f. Anholt 
Sophie Emilie Prinon, 40, kone, f. Nyborg 
 Karen Margrethe Colding,10, barn, f. Hvidbjerg Vesteå 
 Peder Andreas Prinon Colding,9, barn,f. Hvidbjerg Vestenå 
 Rudolf Emil Colding,7, barn, f. Hvidbjerg Vestenå, Thy 
 Asta Marie Colding,3, f. Køng 
  Gida Vilhelmine Petersen, 21, lærerinde, f. Holbæk 
   Hertil 2 tj. piger 
 
 
Ft. 1901 Køng by – præstegården – opslag 183 
Johan Frederik Andreas Colding, f. 10/11 1846 på Anholt,  
                                             Sognepræst 
Sophie Emilie Colding, f. Prinon 15/6 1849, kone 
 Peter Andreas Prinon Colding,f. 20/12 1880 Hvidbjerg Vestenå 
                                             Avlsforvalter 
 Asta Marie Colding, f. 20/6 1887 i Køng, datter 
   Cecilia Kirstine Sørensen,f. 18/4 1877 i Vestbirk, tj. folk 
   Else Torp, f. 20/10 1880 i København, slægtning/ tj. folk   
 
 
 
      Gud,du som lyset og dagen oplod, 
      selv er du lysenes kilde, 
      nat sig ej nærmer din kongestols fod 
      sol er der årle og silde. 

1817-1889 Carl Joachim Brandt 1874 
 

o – o – o – o – o – o - o 
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Kort Oversigt over Præster 
 
 1.  Hans Lauritsen              1527-1560 
 2.  Peder Hansen                1560-1581 
 3.  Rasmus Hansen               1581-1630 
 4.  Henning Clausen Bang        1630-1666  
      f. 1589 også præst 1658 
 5.  J. Jacobsen Holst           1666-1669 
 6.  Hans Steffensen             1669 
 7.  J. Jespersen Bagger         1669-1673 
 8.  Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
      nævnt 1682 – kun i Køng 
 9.  Peder Pedersen Bering       1687-1727 
      også præst Verninge 
10.  Jacob Hansen (Sandvad), 
      hjæpepræst fra 1715, 
      sognepræst alene Køng      1727-1747  
11.  Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
12.  Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
13.  Ivar Seidelin               1775-1820  
14.  Chr. Storch                 1820-1870 
15.  Peder Andreas Colding       1870-1886 
     søn: 
16.  Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
17.  E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18.  J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19.  Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20.  Lars Paludan                1978-2005 
21.  Jørgen S. Bendixen          2006- 
 - - - - - 
21a  Astrid Kirk Paludan 
      halvtidspræst 2010-2012 
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Erik Pontoppidan Thyssen 
 

17.sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1917-1923 

 
 

Personalia 
Erik Pontoppidan Thyssen, f. 4/11 1881 i Kongens Lyngby 
   Forældre: realskolebestyrer Anders Ditlev Thyssen og Petra  
             Louise Telling, f. 1850 
             De boede tilsyneladende senere på Fanø 
Gift 18/5 1910 i Kongens Lyngby Ellen Gertrud Alexandra Frederik-
son, f. 29/5 1882 i Salo i Finland 
   Hds. Forældre: bankbestyrer & købmand Evert Magnus Frederikson 
                  Og Ella Alexandra Sohlman         
       Forlovere:brudgommens fader og Møller Ditlef Blangsted  
                 Thyssen, Nordby, Fanø                                                                                                   
       Vielsen blev foretaget i Lyngby Kirke af provst E. K.  
                                          Thyssen fra Ølgod 
   Fra  ægteskabet kendes 6 børn: 
        Jutta Elisabeth Pontoppidan Thyssen, f.  1914 i Rønne 
        Ruth Alexandra Pontoppidan Thyssen,f. 1915 i Rønne 
        Arvid Johannes Pontoppidan Thyssen,f. 1916 i Rønne 
        Ingrid Louise Pontoppidan Thyssen,f. 1918 i Køng 
        Thyra Marie Pontoppidan Thyssen, f. 1920 i Køng 
        Eva Birgitte Pontoppidan Thyssen, f. 1923 i Køng 
 
  Fadderlisten er som altid interessant. Den rummer en masse navne 
  med Thyssen. Jeg har ikke søgt at udrede familieforholdene, men  
  se i givet fald dåbene eller Ingvard Rasmussens redegørelse om 
  gårdene i Køng. (Lokalhistorisk Arkiv, Glamsbjerg) 
  Derimod fortæller fadderlisten ikke noget om, hvordan Pontoppi- 
  dan navnet er kommen ind i familien 
 
Vi kender meget lidt til denne præst. 
Et gæt er, at han nok er kandidat fra 1909 eller 1910. 
Han var derefter ordineret som hjælpepræst hos valgmenighedspræ- 
sten på Bornholm fra 1910. 
Noget tyder på, at valgmenighedspræsten på Bornholm også var en 
Thyssen. I det hele taget synes der at være flere præster inden 
for familien. 
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Pastor Thyssen var ganske ung og vist meget motiveret, da han kom 
til Køng og nu med en ekstra kirke i Glamsbjerg. Han blev formand 
for skolekommisionen. På daværende tidspunkt var skoleforholdene i 
hele sognet noget forældet, så omordninger var - omend ikke popu-
lære hos alle - så dog påkrævet. Det lykkedes for kommisionsfor-
manden at få sat gang i dette til gavn for både trivsel og høj-
nelse af undervisningen. 
Ved sin forkyndelse samlede han stor tilslutning i kirkerne, og  
hans virke ved husbesøg hos syge og gamle blev meget påskønnet. 
I befolkningen var man nok klar over, at Køng sogn ikke var et 
blivende sted for pastor Thyssen. Måske mente han også selv, at 
han skulle noget mere. 
I 1923 blev han biskop Ruds afløser som sognepræst ved Ansgar 
Kirke i Odense. I denne periode var han i spil som bispeemne først 
i Haderslev og senere i Odense. Det lykkedes dog ikke. I stedet  
blev han senere stiftsprovst i Haderslev. 
Min fornemmelse er, at pastor Thyssen var en spændende person, men 
ind til denne dato er det ikke lykkedes at finde mere om hans 
virke. 
 
Præstegårdens landbrug 
Gdr.Vilhelm Møller, Landmålergården i Gummerup, forpagter præste-
gårdens jorder fra 1. april 1917 til 31 marts 1925 – læg mærke til 
uden bygninger.Tinglyst 20. april 1917. Pastor Colding er 
underskriver. Den nye pastor Thyssen har derfor kun haft tilsyn 
med denne aftales overholdelse. 
De gamle landbrugsbygninger formodes at være fjernet i 1916 
Jorderne frasælges først i 1926 efter pastor Thyssens fraflytning. 
 
Folketælling fra 1921 i Køng 
Erik Pontoppidan Thyssen, f. 4/11 1881 i Kgs. Lyngby, sognepræst 
Ellen Gertrud Alexandra Frederikson.f27/5 1882, Salo, Finland 
 Jutta Elisabeth Pontoppidan Thyssen,f.5/6 1914 i Rønne, barn 
 Ruth Alexandra Pontoppidan Thyssen,f.9/8 1915 i Rønne, barn 
 Arvid Johannes Pontoppidan Thyssen,f. 30/11 1916 i Rønne, barn 
 Ingrid Louise Pontoppidan Thyssen,f.25/8 1918 i Køng, barn 
 Thyra Marie Pontoppidan Thyssen,f.27/3 1920 i Køng, barn 
    Dertil 2 tj. folk 
 
 
      Se, nu stiger solen af havets skød, 
      luft og bølge blusser i brand, i glød; 
      hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
      medens lyset lander på verdens kyst. 
               1891 Jakob Knudsen, 1858-1917 
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Kort Oversigt over Præster 
 
 1. Hans Lauritsen 1527-1560 
 2. Peder Hansen   1560-1581 
 3. Rasmus Hansen  1581-1630 
 4. Henning Clausen Bang, f. 1589 præst 1630-66 også i 1658 
 
 5. J. Jacobsen Holst      1666-1669 
 6. Hans Steffensen        1669 
 7. J. Jespersen Bagger    1669-1673 
 8. Joh. Hendrich Morville 1673-1687 
     Nævnt 1682 – kun i Køng 
 9. Peder Bering (P.P.Bering)  præst 1687-1727 også Verninge 
10. Jacob Hansen (Sandvad),hjæpepræst fra 1715,præst 1727-1747  
11. Hans Jacobsen Hvalsøe, præst i Køng,1747-1772, død 55 år 16/5  
                                                           1772 
12. Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13. Ivar Seidelin               1775-1820  
14. Chr. Storch                 1820-1870 
15. Peder Andreas Colding præst 1870-1886 
16. J.F.A. Colding - søn        1886-1917 
17. E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18. J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19. Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20. Lars Paludan                1978-2005 
21. Jørgen Bendixen             2006 
    Astrid Kirk Paludan 
    Hjælpepræst                 2010-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fil:18-Kelstrup-1923-1941                      side 1 af 5 
 
 
 

Jørgen Frederik Valdemar Mikkelsen 
Kelstrup 

 
 

18.sognepræst efter Reformationen i Køng  
Præst 1923-1941. 

 
 

Personalia 
Navnet Kelstrup er taget af familien v. kgl.bevilling af 31. maj 
1895, jvf. påtegning i Vissenbjerg Kirkebog v. faders, Niels 
Mikkelsens fødsel i 1839. Niels Mikkelsens forældre Niels Hansen 
og hustru boede i Kelstrup. 
 
Jørgen  Frederik Valdemar Mikkelsen Kelstrup er f. 9/9 1876 i 
Hornstrup v. Vejle., d. 2/10 1943 i Istedvænget i Odense, bg. af 
Gudmund Kelstrup i Åsum. (præst i Malt – måske nevø) 
  Forældre: Niels Mikkelsen Kelstrup, f. 1839 i Vissenbjerg  og 
            Lærer v. Hornstrup skole, og hustru Magdalene Henri- 
                                      ette Bender,f. 1842  
  Gift 2 gange: 
  1. 7/4 1908 i Gråbrødre Hospitals kirke i Odense m. 
     Ellen Margrethe Baggesen Schmidt.f. 8/6 1881 i Hammershøj 
                                   i 1908 bopæl i Ryslinge 
                                   d. 9/3 1913 i Sdr. Felding  
                                   (sukkersyge) 
            Forældre: prop. Heinrich Christian Schmidt, f. 1842  
                                               i Flensborg og   
            Johanne Thomine Riise Nielsen, f. 1843 i Hirsholm.  
                       Boede på Kringel Hovgård v. Hammerhøj 
 
            Vielsen blev foretaget af pastor Kelstrup i Velling 
            fra Jylland. 
            Forlovere var: lærer Martin Thorvald Mikkelsen Kel- 
            strup fra Rønninge & fhv. prop. Henrik Christian  
                                       Schmidt, nu København 
      I dette ægteskab kun 1 barn 
            Gudrun Kelstrup, f.18/4 1909 i Sdr. Felding 
            Faddere: enkefru Magdalene Kelstrup og fhv. prop. 
                     H. C. Schmidt, København 
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  2. gift 2. gang med tidl. kones søster 
     7/4 1920 m. Johanne Magdalene Baggesen Schmidt 
              kaldet Magda 
            f. 14/7 1878 i Oure, d. dec. 1950 
               fam. Baggesen Schmidt var tidligere forpagter af  
               Oure Præstegård, men flyttede til Hammershøj. 
               Baggesen Schmidt havde i alt 5 børn                     
. 
 
      I dette ægteskab ingen børn 
 
      Familieforholdene – Kelstrup er nærmere udredet nedenstående 
 
Uddannelse og præstegerning 
Jørgen Kelstrup var student fra Odense 1896 og teologisk kandidat 
fra 1902. Hvad han lavede 1902-1908, ved jeg ikke. 
Blev sognepræst i Sdr. Felding i 1908 til 1915 
Senere sognepræst i Lem Ølstrup fra 1915 til 1923 
Sluttelig sognepræst i Køng 1923 til 1941 
Jørgen Kelstrup gik på pension i 1941 og flyttede til Isted- 
vænget i Odense, hvor han døde i 1943 
Hans enke døde dec. 1950 
 
Vi kender ikke særlig meget til hans præstegerning og hans virke i 
Køng sogn. Overleveringen fortæller, at man ikke syntes, at han  
var særlig god til at prædike – måske skyldtes det, at prædi-
kenerne for det meste var meget lange. 
På dette tidspunkt var der mange i sognet, der hørte til Indre 
Mission, og disse var efter tidens skik meget trofaste kirkegæn- 
gere. 
 
Fhv. folketingsmedlem, Jens Peter Jensen, har ved en lejlighed 
fortalt om en hændelse fra den tid. Jens Peder Jensen tjente i 
sine unge dage hos gdr. Mads Nielsen og Sørine på Bodebjerggård. 
Som sådan skulle han om søndagen køre ”herskabet” til kirke og så 
vente på at gudstjenesten blev færdig og så igen køre herskabet 
hjem. 
Det var ind imellem lidt træls, navnlig ved vintertide. Det gik ud 
over hans fritid. J.P.J. fortalte videre, at trak det alt for 
længe ud med Kelstrups gudstjeneste – sagde man  - at pastorinden, 
Johanne Magdalene – kaldet Magda – som altid var med i kirken, 
begyndte at klappe med sit taskelåg som tegn til præsten om, at nu 
måtte han til at slutte.  
Det var en almindelig opfattelse, at præstefruen var meget skrap. 
Hun kaldte altid sin mand for Valdemar ! 
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Jeg har prøvet at finde frem til evt. nulevende sognebørn fra hans 
tid for at få en nuanceret beskrivelse af hans præstegerning. 
Dette er desværre ikke lykkedes. 
En tidligere konfirmand fra årgang 1941 har fortalt mig, at det 
ikke fungerede særlig godt. Præsten nød ingen respekt hos de unge 
mennesker, som lavede mange unoder. Præstens svar var mange lus-
singer til drengene. Hvis børnene var lidt langsomme til at komme 
ind i konfirmationstuen efter frikvarter, stod præsten ude på 
trappen og skældte ud – undertiden så højlydt, at fru Magda kom ud 
for at tysse lidt på gemytterne. 
 
Vi skal nok være forsigtige med at bedømme pastor Kelstrups virke 
på  ovennævnte og hans sidste år. Han ramtes i hvert fald 2 gange 
af hjerneblødning. Det betød sygehusophold og lange perioder, hvor 
han ikke kunne klare de daglige funktioner.  
Faste præstevikarer kendtes ikke på den tid, men nabopræster var 
flinke til afløse.               
Pastor Kelstrups helbred var og forblev svækket, men han (og måske 
hans familie ) ville ikke give op.  
I vinteren 1941 tog han sin afsked og lod sig pensionere som 65 
årig. 
 
 
Kelstrup Familien 
Michel Hansen, f. c. 1796 i Særslev g. nok Vissenbjeg  
Ane Kirstine Hansdatter,f.c. 1810 i Vissenbjerg 
              Bosat i Kelstrup – se nedenst. Ft. 1845 
              Kender 6 børn. Bl.disse søn 
              Niels Mikkelsen, der tog navnet ”Kelstrup” 
              Øvrige søskende synes ikke at have taget 
                                   dette navn 
- - - - - - - 
 søn:     
Niels Mikkelsen Kelstrup, f. 28/11 1839 i Vissenbjerg,g. 
Magdalene Henriette Bender, f. 24/8 1842 i Allerup,Sdr. Broby 
   Først lærer i Svostrup v. Viborg 
   Lærerpar v. Hornstrup Skole v. Vejle 
   Tog navnet Kelstrup v. kgl. bevilling 31/5 1895 
 
 Børn: kender 8 
       Alle børn tog senere tilnavnet Kelstrup 
Hans Mikael Mikkelsen, f. 12/1 1871 i Svostrup v. Viborg 
        blev sikkert sognepræst  i Velling i Vestj. 
Martin Thorvald Mikkelsen, f. 1873 i Svostrup v. Viborg 
        blev senere lærer v. Rønninge Skole på Fyn        
Agnes Marie Mikkelsen,f.1875 i Svostrup v. Viborg 
                   Øvrige 5 næste side 
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Jørgen Frederik Vald. Mikkelsen, f. 1876 i Hornstrup 
       blev præst i Køng 
 
Holger Kristian Mikkelsen, f.7/12  1878 i Hornstrup 
 
Asta Theodora Louise Mikkelsen Kelstrup,f. 2/1 1881 Hornstrup 
       boede i 1911 i Odense 

Valborg Magdalene Mikkelsen Kelstrup, ej funden f. dato 
       blev lærerinde Korsør /kender hende som fadder 
       en niece, Estrid Magdalene, er opkaldt(z 
 
Niels Andreas Halvor Mikkelsen Kelstrup,f.5/3 1883 
     blev lærer i Langetved v. Kerteminde 
  g. Karen Ebbesdatter Grue,f. 1882 (x 
     vielse i Vejen 11/9 1908 
     børn: 
     Olav Grue Kelstrup,f. 26/3 1911 
     Vagn Grue Kelstrup,f. 6/8 1912 
     Ellen Margrethe Grue Kelstrup, f. 19/2 1916 
      blev husholdningslærer (xx 
     Estrid Magdalene Grue Kelstrup,f.19/12  1918 
      blev bibliotekar, ug, boede Nakskov (z 
 
 
x)  Grue familien er kendt i Vejen 
    Karen Ebbesdatter Grues søster Mette Ebbesdatter Grue blev  
    gift Niels Madsen Sørensen. Deres søn, Ebbe Grue Sørensen 
    havde ”det gamle hjem” i Askov /Vejen da jeg tjente i Vejen 
    i 1954/55 
    Var på den tid en kendt organisationsmand inden for  
    landbruget. 
 
xx) var kollega til Margit Simonsen Riis, boede i Kolding 
    - sidst i Askov, g. m. Gunnar Jensen 
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Relevante Folketællinger 
Ft. 1845 Vissenbjerg/Koelbjerg kip B 6752, husst. 170, lb.nr. 1724 
         En gård 
Michel Hansen,49,g.,gmd. f. Melby 
Ane Kirstine Hansdatter,35, kone, fis = født i sognet 
 Anders Michelsen, 11, deres barn, fis 10/7 1834 
 Rasmus Michelsen, 9, deres barn,fis 2/3 1836 
 Hans Michelsen, 8, deres barn, fis 14/1 1838 
 Niels Michelsen, 6, deres barn, fis 
 Sophie Michelsen,4, deres barn, fis 
 Ane Michelsen, 1, deres barn,fis 
  Lars Hansen,27, ug.,f. Særslev, tj. folk 
  Ane Marg. Simonsdatter, 18,ug., fis, tj. folk 
 

   Tilsyneladende er det kun Niels Michelsen der har taget navnet  
   Kelstrup ved kgl. bevilling af 1895 
 
 

Kort Oversigt over Præster i Køng 
 

 1. Hans Lauritsen 1527-1560 
 2. Peder Hansen   1560-1581 
 3. Rasmus Hansen  1581-1630 
 4. Henning Clausen Bang, f. 1589 præst 1630-66 også i 1658 
 
 5. J. Jacobsen Holst      1666-1669 
 6. Hans Steffensen        1669 
 7. J. Jespersen Bagger    1669-1673 
 8. Joh. Hendrich Morville 1673-1687 
     Nævnt 1682 – kun i Køng 
 9. Peder Bering (P.P.Bering)  præst 1687-1727 også Verninge 
10. Jacob Hansen (Sandvad),hjæpepræst fra 1715,præst 1727-1747  
11. Hans Jacobsen Hvalsøe, præst i Køng,1747-1772, død 55 år 16/5  
                                                           1772 
12. Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13. Ivar Seidelin               1775-1820  
14. Chr. Storch                 1820-1870 
15. Peder Andreas Colding præst 1870-1886 
16. J.F.A. Colding - søn        1886-1917 
17. E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18. J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19. Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20. Lars Paludan                1978-2005 
21. Jørgen Bendixen             2006- 
    Astrid Kirk Paludan 
      Hjælpepræst               2010-2012 
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Jørgen Frankov-Petersen 
 

19.sognepræst i Køng efter Reformationen 
Præst 1941-1977  

 
Personalia 
Jørgen Frankov-Petersen er f. 5/11 1910 i Guderup i Egen sogn på 
Als, d. 26/1 1979 i Hårby. Begravet i Køng. 
  Forældre: Jørgen Petersen og Marie Margrethe Fransen 
 
Gift 4/10 1935 i Egen m. Marie Kirstine Frees, f. 17/6 1913 i Holm 
i Nordborg sogn på Als, d.18/12 1992 i Hårby, begravet i Køng 
  Forældre: lærer i Holm, Peter Frees og Anne Kirstine Gran 
 
Børn: Tove Frankov-Petersen,f. 23/7 1937 Sions sogn Kbhvn.,  
      Sygeplejerske - g. m. gdr. Anders Larsen i Hårby. 
         Faddere: Marie og Peter Peterslund, Mors 
 
      Lene Frankov-Petersen,f. 22/7 1945 i Køng. Blev jurist 
        Faddere: skovridder Ernst Viggo Rolsted og hustru Else 
                 Rønnemosegård, Glamsbjerg og købm. Peter Petersen 
                 Guderup på Als. 
                 Lene har fra 1975 bevilling til alene navnet Lene  
                 Frankov. Lene er ugift. 
 
Jørgen Frankov Petersen fik v. bevilling 16/10 1936 tilladelse til 
at sætte bindestreg mellem Frankov og Petersen, således at 
efternavnet er Frankov-Petersen. 
 
 
Uddannelse og levnedsløb 
Jørgen Frankov-Petersen fik præliminæreksamen i Løgumkloster. 
Blev student fra København 1929, cand. teol. 1934. 
  Ordineret i Egen Kirke på Als i 1934 
      Haderslev Domkirke var under restaurering 
  Hjælpepræst i Rødovre 1934 
  Kapellan Højdevang K., Amager, Kbhvn 1935-1941 
  Sognepræst i Køng 1941-1977 
    Udnævnt til provst for Båg herreds provsti 1967   
- - - - - -  
Pastor Frankov-Petersen  kom til et lidt forsømt embede, idet hans 
forgænger havde været sygemeldt i en længere periode. Det var også 
krigstid, så mange forhold var vanskelige. 
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Det unge præstepar faldt imidlertid hurtig til. Der skete meget i 
Køng kommune i disse år. 
Pastor Frankov-Petersen var ikke af de store ord, men kom man som 
ukendt til en forsamling, hvor han deltog, var man ikke i tvivl 
om, at denne mand var noget ”ved musikken”. 
Præsten arbejdede meget i ”det stille”. Et eftermæle siger, at han 
var god at tale med og støttede mange mennesker med sjælesorg. 
 
Hans prædikener var til at forstå. Han havde en fornem evne til at 
starte med noget fra hverdagen og dermed fange sine tilhørere, 
inden han gik videre med dagens tekst. 
Fru Marie Frankov-Petersen var nok en af de sidste præstekoner i 
gammeldags forstand. Hun var såkaldt hjemmegående og engagarede 
sig i sin mands forskellige arbejder ligefra drøftelser af 
søndagens prædiken til hjemmebesøg. Døren i præstegården stod 
altid åben. 
Da Frankov-Petersen skulle fratræde embedet, ønskede han heller 
ikke den store festivas, for som han vist udtrykte sig: Jeg er jo 
blot et led i en lang kæde her i sognet. 
Der blev dog med stor delagelse afholdt en afskedsfest i Køng 
Forsamlingshus. 
Fra præstegården flyttede han til Hårby 
 
 
 
 
 
    Du gav mig, o herre, en lod af din jord, 
    som jeg nu min egen må kalde.  
    Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. 
    Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, 
    der taler til mig som til alle. 
    Her bygtes mit bo, 
    her nyder jeg ro 
    og kan dig med glæde påkalde. 
         1945    Karl Laurids Aastrup 1899-1980 
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Kort Oversigt over Præster i Køng 
 
 1. Hans Lauritsen 1527-1560 
 2. Peder Hansen   1560-1581 
 3. Rasmus Hansen  1581-1630 
 4. Henning Clausen Bang, f. 1589 præst 1630-66 også i 1658 
 
 5. J. Jacobsen Holst      1666-1669 
 6. Hans Steffensen        1669 
 7. J. Jespersen Bagger    1669-1673 
 8. Joh. Hendrich Morville 1673-1687 
      
 9. Peder Bering (P.P.Bering)  præst 1687-1727 også Verninge 
10. Jacob Hansen Sandvad,kapellan fra 1715,præst 1727-1747  
11. Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772,  
12. Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
13. Ivar Seidelin               1775-1820  
14. Chr. Storch                 1820-1870 
15. Peder Andreas Colding præst 1870-1886 
16. J.F.A. Colding - søn        1886-1917 
 
17. E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18. J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19. Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20. Lars Paludan                1978-2005 
21. Jørgen Bendixen             2006 
    Astrid Kirk Paludan 
         Hjælpepræst            2010-2012 
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Lars Paludan 
 

20.sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 1978-2005 

 
Personalia 
Lars Paludan er f. 18/10 1937 i Børglum Præstegård, Vendsyssel 
  Forældre; sognepræst Otto Frederik Paludan, f. 4/5 1905 &              
            Katinka Jensen Mariegård,f. 4/5 1904  
            Viet i Børglum 8/1 1934 
            Faddere: gdr. Lars Jensen Mariegård og hustru Anna  
                     Margrethe Madsen af Vittrup (x samt 
                     Emilie Amalie Paludan,f. Hvalsøe af Vor- 
                     dingborg. 
 
Gift 4/8 1967 i Thise m. Hanne Kibsgård Riis,f. 23/4 1941 i Thise 
                                                   i Salling               
   Forældre: gdr. Hans Riis og Martha Kibsgård, Nr. Thise 
 
Børn: 
   Signe Riis Paludan, f. 1968 valgmenighedspræst i Lemvig           
   Hans Otto Riis Paludan, f. 1970, sognepræst i Krogsbølle  på  
                                                       Nordfyn 
      Gift m Astrid Kirk Paludan, hjælpepræst i Køng 2010-2012 
   Søren Paludan,f. 1972, lektor v. Aarhus universitet 
   Christian Paludan,f. 1975, lærer i Berlin 
  
   x) flere Vittrup – herf nok Vittrup i Vendsyssel 
 
 
Uddannelse og levnedsløb 
Lars Paludan er student fra   ? og cand.teol fra Aarhus 1965 
 
  Lærer v. Ry Højskole 1965-1967 
  Sognepræst i Dybe-Ramme m.m v. Lemvig 1967-1978 
  Sognepræst i Køng 1978-2005 
 
Set udefra syntes familien Paludan at befinde sig godt i Køng- 
Glamsbjerg. Lars Paludan havde et godt tag på sine konfirmander. 
Fra dem og forældrene ytredes der stor tilfredshed med hans under-
visning. 
De store initativer blev der nok ikke sat i gang, men det må også 
konstateres, at det efterhånden var et stort pastorat med godt 
3000 indvånere, hvilket betød mange tjenester og tog megen tid. 
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Der var en vis hygge over pastor Paludans gudstjenester. På den 
anden side lå prædikerne nok på et højt teologisk niveau, hvor det 
kunne være svært for menigmand at følge med. 
 
Lars Paludan gik på pension i 2005 – nu bosiddende i Bedsted i 
Thy. 
 

- o – o - o – o – o – 
 

    Du, som har tændt milioner af stjerner, 
    tænd i vor mørk en tindrende tro. 
    du er vort lys, og du vogter og værner 
    os, så vi sover i tryghed og ro. 
                 1982 Johannes Johansen  1925- 
 
 

Kort Oversigt over Præster i Køng 
 
 1. Hans Lauritsen 1527-1560 
 2. Peder Hansen   1560-1581 
 3. Rasmus Hansen  1581-1630 
 4. Henning Clausen Bang,     1630-1666 også i 1658 
 5. J. Jacobsen Holst         1666-1669 
 
 6. Hans Steffensen           1669 
 7. J. Jespersen Bagger       1669-1673 
 8. Joh. Hendrich Morville    1673-1687 
     Nævnt 1682 – kun i Køng 
 9. Peder Bering (P.P.Bering) 1687-1727 også Verninge 
10. Jacob Hansen Sandvad,kapellan fra 1715,præst 1727-1747  
 
11. Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772                                              
12. Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
13. Ivar Seidelin               1775-1820  
14. Chr. Storch                 1820-1870 
15. Peder Andreas Colding præst 1870-1886 
16. J.F.A. Colding - søn        1886-1917 
 
17. E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
18. J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
19. Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
20. Lars Paludan                1978-2005 
21. Jørgen Bendixen             2006 
    Astrid Kirk Paludan 
    Halvtidspræst               2010-2012 
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Jørgen Samsing Bendixen 
 

21.sognepræst i Køng efter Reformationen. 
Præst 2006- 

 
Personalia 
Jørgen Samsing Bendixen er født i Esbjerg 20/10 1966 som søn af 
Villy Bendixen og Else Backs. Gift den 24/8 1990 med Pia Samsing 
 
Børn: Morten, f. 14/7 1993 
      Frederik, f. 2/2 1996 
      Rikke, f. 27/2 1998 
 
Jørgen Bendixen er student fra V.U.C. i Esbjerg  i 1990 
Cand. theol. fra Aarhus Universitet i999 
Ordineret i Budolfi Kirke i Ålborg 1999 
Sognepræst i Hals 1999-2006 
Sognepræst i Køng 2006- 
Sogenpræst og kirkebogsførende præst 
i det nye store pastorat Glamsbjerg fra 2012 
 
 
 
 
    Det dufter lysegrønt af græs 
    i grøft og mark og enge. 
    Og vinden kyser klit og næs 
    og reder urtesenge. 
    Guds sol går ind 
    i krop og sind, 
    forkynder, at nu kommer  
    en varm og lys skærsommer. 
                1996 Johannes Johansen  1925- 
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Nyordning 2012 
Pastoratet blev i 2010 på grund af størrelse bevilget en halv  
Hjælpepræst. Stillingen blev besat med Astrid Kirk Paludan. Hun 
fik primo 2012 en tilsvarende stilling nærmere sit hjem i Krogs-
bølle. Samtidig fik sognepræst, Heidi Hansen, i Ørsted også ny 
stilling. 
Om biskop Kr. Drejergård har haft fingre med i spillet, ved jeg 
ikke, men han benyttede lejligheden til at forsøge en nyordning. 
Det ville også spare en halv præstestilling og måske en mere 
ligelig arbejdsfordeling. 
Efter lidt tilempning  så forslaget sådan ud:   

   Køng sogn med kirker i Køng og Glamsbjerg samt sognene Sølle- 
   sted, Vedtofte og Ørsted slås sammen i et stort pastorat med  
   2 præster om hele arbejdet, underforstået at vor nuværende  
   præst, Jørgen Bendixen, forsætter som kirkebogsførende præst  
   nu for hele pastoratet med forsat bopæl i Køng og ansættelse  
   af en ny præst med bopælspligt i Ørsted Præstegård. 
   De 5 værende kirker bibeholdes. 
   Det nye pastorat får navnet, Glamsbjerg, efter den gamle  
   kommune.  
 
 
   Der vil forsat være 2 menighedsråd for henholdsvis Køng- 
   Glamsbjerg og Søllested-Vedtofte-Ørsted.                                                
   Menighedsrådene har tilsluttet sig forslaget og p.t. er den 
   ”nye” præstestilling opslået ledig. 
   - - - - - - - - 
   Seneste nye er, at stillingen bliver besat med cand. teol. 
   Else Suhr med tiltræden ca. aug. 2012 og med bopæl i Ørsted  
   Præstegård. 
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Kort Oversigt over Præster 
 
Hans Lauritsen              1527-1560 
Peder Hansen                1560-1581 
Rasmus Hansen               1581-1630 
Henning Clausen Bang        1630-1666  
  f. 1589 også præst 1658 
J. Jacobsen Holst           1666-1669 
Hans Steffensen             1669 
J. Jespersen Bagger         1669-1673 
Joh. Hendrich Morville      1673-1687 
  nævnt 1682 – kun i Køng 
 
Peder Pedersen Bering       1687-1727 
       også præst Verninge 
Jacob Hansen (Sandvad), 
     kapellan fra 1715, 
     sognepræst alene Køng  1727-1747  
Hans Jacobsen Hvalsøe,      1747-1772 
Niels Dorf G.Diderichsen.   1772-1775 
 
Ivar Seidelin               1775-1820  
Chr. Storch                 1820-1870 
Peder Andreas Colding       1870-1886 
 Søn: 
Johan Frederik A. Colding   1886-1917 
E Pontoppidan Thyssen       1917-1923 
J.Fr.V.M. Kelstrup          1923-1941 
Jørgen Frankov-Petersen     1941-1977 
Lars Paludan                1978-2005 
Jørgen S. Bendixen          2006- 
  Kirkebogsf. præst i stor- 
  pastoratet Glamsbjerg fra 2012- 
 - - - - - 
Astrid Kirk Paludan 
 halvtidspræst              2010-2012 
Else Suhr, sognepræst       2012- 
 
- - - - - - - - 
Det bemærkes, at der er ikke noget levnedsløb m.m. for 
Astrid Kirk Paludan, der kun har været her i kort tid 
Else Suhr er først tiltrådt embedet omkr. 1. aug. 2012 
Hun har bopælspligt i Ørsted Præstegård 
 




